
  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarguia Municipal 

TOMADA DE PRECOS N? 1/2021 

PROCESSOS DE COMPRA E/OU SERVICO NP 41/2021, 42/2021, 43/2021 

  

LOTE 1) CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE TA DE VIABILIDADE E ANTEPROJETO, PROJETO BASICOE PROJETOEXECUTNO PARA REGUALIFICAGAO DOS ESPACOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS, REFORMAE MODERNGAGAO DA FACHADA DO EDIFICIO BARENTZE CLIMATIZAGAO COMPLETA DOS EDIFICIOS JAVAE BARENTZ —RETROFIT Il, INCLUINDO OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE EXECUCAO, PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO: 

LOTE 2) CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORAGAO DE PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUGAOE CLIMATIZACAO DE EDIFICACAO SOBRE A OUADRA DE ESPORTES — COMPLEXO JURIDICO (JUIZADO ESPECIAL CIVEL E ESCRITORIO-ESCOLA), INCLUINDO OS SERVIGOS DE FISCALIZACAO DE EXECUCAO, PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SAAG BERNARDO DO CAMPO: 

LOTE 3) CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ELABORACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E ANTEPROJETO, PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA, MODERNIZACGAO E CLIMATIZACAO DO ANFITEATRO, INCLUINDO OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE EXECUGAO, PARA A FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 

  

ENTREGA DOS ENVELOPES: 

Data: lmpreterivelmente até 23 de setembro de 2021. 
Horêrio: Até 9h (nove horas) 
Local: Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo, enderegados a Segao de 
Compras e Contratos. 

ABERTURA DOS ENVELOPES: 

Data: 23 de setembro de 2021. 
Horêrio: 98h30 (nove horas e trinta minutos) 
Local: Audltério Praf. Dr. Affonso Insuela Pereira da Faculdade de Direlto de Sao 
Bernardo do Campa. 

Rua Java, n? 425, Jardim do Mar, S&o Bernardo do Campo, SP - 09750-650 
Fone/Fax: (11) 3927-0222 / www.direitosbc.br



  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
  

Autarguia Municipal 

O Senhor Diretor da Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo, Autarguia Municipal, 
toma publico gue realizaré a modalidade de licitac&o denominada TOMADA DE PRECGOS, 
do tipo MENOR PRECGO, tendo como critério de julgamento o menor preco GLOBAL POR 
LOTE, em execucêo indireta, sob o regime de empreitada por preco global e por preco 
unitêrio, nos termos do especificado no subitem 1.2 deste Edital, gue serê regida pela Lei 
Federal n* 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar n* 123, de 14 de dezembro 
de 2006, com suas respectivas alteracêes legislativas subseguentes, e demais normas 
pertinentes. 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Tomada de Pregos tem por objeto os seguintes lotes: 

LOTE 1) Contratac&o de empresa especializada na prestacao de servicos de elaboracao de 
estudo de viabilidade e anteprojeto, projeto bêsico e projeto executjvo para regualificagêo 
dos espacos administrativos e acadêmicos, reforma e modernizac&o da fachada do Edificio 
Barentz e climatizac&o completa dos Edificios Java e Barentz — Retrofit HI, incluindo os 
servicos de fiscalizac&o de execug&o, para a Faculdade de Direito de S&o Bernardo do 
Campo; 

LOTE 2) Contratacêa de empresa especializada na prestacso de servicos de elaborac&o 
projeto hêsico e projeto executivo para construc&o e climatizacêo de edificac&o sobre a 
guadra de esportes — Complexo Juridico (Juizado Especial Civel e Escritério-Escola), 
incluindo os servicos de fiscalizac&o de execuc&o, para a Faculdade de Direito de Sê0 
Bernardo do Campo; 

LOTE 3) Contratacêo de empresa especializada na prestacao de servicos de elahorac&o de 
estudo de viabilidade e anteprojeto, projeto basico e projeto executivo para reforma, 
modernizacêo e climatizac&o do Anfiteatro, incluindo os servicos de fiscalizac&o de 
ex@CcUGêo, para a Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo. 

1.1.1. Os servicos aludidos acima deverëo ser realizados em conformidade com as 
especificacêes do Anexo |- Termo de Referência e seus Adendos, integrantes deste Edital. 

1.2. Os servicos serêo prestados mediante execuc&o indireta pelo regime de: 

Lote 1: Item “a” ('a.1”, “a.2” e “a.3”) do Objeto do Adendo l: empreitada por preGo global; 
Item “b” do Objeto do Adendo I: empreitada por preco unitério. 

Lote 2: lem `a” (a.1” e “a.2") do Objeto do Adendo II: empreitada por preco global; 
Item “b” do Objeto do Adendo II: empreitada por preco unitêrio. 

Lote 3: Item “a” (“a.1” e “a.2") do Objeto do Adendo II: empreitada por prego global; 
Item “b” do Objeto do Adendo II: empreitada por preco unitêrio. 

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO 

2.1. Poderao participar desta licitacao empresas: 

a) do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; 

Rua Java, n* 425, Jardim do Mar, $Sêo Bernardo do Campo, SP - 09750-650 
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FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 

Autarguia Municipal 
b) due apresentarem Certificado de Registro Cadastral, expedido por 6rgêo da 
Administrac&o Puiblica Direta Municipal local, em plena validade na data fixada para a 
abertura dos envelopes, due comprove classificac&o em Categoria compativel com o objeto 
licitado, disponivel no sitio hitps//guiadeservicos.saobemardo.sp .gov.br/auia-de- 
servicos/servicos/212155/mostrar, ou gue procederem na forma da letra “c” deste subitem 
Ad 

  

b.1) se no Certificado de Registro Cadastral nao constar gualguer dos documentos exigidos 
nos subitens 3.3.1.1 e 3.3.1.2 deste Edital ou se algum deles estiver com a validade vencida, 
a licitante deverê exibir documento eguivalente valido: 

Cc) due apresentarem & Comissê0 de Julgamento de Licitacêes da Faculdade, até o 3" 
(terceiro) dia anterior & data designada para a abertura dos envalopes, os documentos 
relacionados nos subitens 3.3.1.1, letras “b” a “e", e 3.3.1.2 deste Edital 

c.1) os demais documentos relacionados nos subitens 3.3.1.3, 3.3.14, 3315 e 3316 
dever&o ser entregues dentro do “Envelope A —- Documentos de Habilitacao”, nos termos do 
subitem 3.2.1 deste Edital. 

2.1.1. Todos os reguisitos deste Edital dever&o ser atendidos pelas empresas interessadas. 

2.2. Alêm das vedagêes estabelecidas pelo artigo 9% da Lei Federal n* 8.666/1 993, nao sera 
permitida a participacêo de empresas: 

2.2.1. De ramo de atividade incompativel com o objeto licitado; 

2.2.2. Estrangeiras gue n&o funcionem no pals; 

2.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com a 
Administracêo Publica, nos termos do inciso Ill do artigo 87 da Lei Federal n* 8.666/93, do 
artigo 7* da Lei Federal n* 10.520/02 e da Simula n* 51 do Tribunal de Contas do Estado 
de Sêo Paulo: 

2.2.4. Impedidas de licitar e contratar com a Administrac&o Publica, nos termos do artigo 10 
da Lei Federal n* 9.605/98: 

2.2.5. Declaradas inidêneas pelo Poder Publico e nêo reabilitadas; 

2.2.6. Nêo cadastradas e gue n4o preencham as condicêes previstas na alinea “cC” do 
subitem 2.1. 

2.3. Serê admitida a participac&o de empresas em consêrcio, nos termos do artigo 33 da Lei 
Federal n* 8.666/93. O consêrcio deverd apresentar os termos de sua instituicê&o e atender 
as seguintes condicées: 

2.3.1. Ser constituida na forma dos artigos 278 e 279 da Lei Federal ne 6.404/76; 

2.3.2. Ter prazo de duragêo, no minimo, igual ao prazo previsto para os servicos do objeto 
do contrato; 

Rua Java, n* 425, Jardim do Mar, S&o Bernardo do Campo, SP - 09750-650 
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oe Autarguia Municipal “7.9. NO Caso de consêrcio de empresas brasileirae estrangeira, a lideranca deveré Ser da 
empresa brasileira; 

my 
- 2.3.6. A @mpresa lider devera ser, NECESsariamente, a detentara du malor Partivisavay Hy CONSGFCIO, ressalvado o disposto no subitem 2.3.3; 

2.3.7. A empresa lider deverê ser a Unica representante legal do consêrcio perante Faculdade, com plenos Poderes para receber Notificacêes, intimacëes e Citacêes sobre assuntos relativos 4 licitac&o ou ao cContrato; 

2.3.8. Cada empresa consorciada deverd atender plenamente aos reguisitos exigidos nos subitens 3.3.1.1a 3.3.13 e apresentar as declaracêes indicadas no subitem 3.3.1.6 deste Edital 

2.3.8.1. Para efeito de gualificacêo técnica, subitens 3.3.14 e 33.1.5 deste Edital, sera admitido o somatério dos guantitativos dos alestados de cada consorclado: 
2.3.8.2. Para efeito de gualificac&o @coNÊMIco-financeira, subitem 3.3.1.3 deste Edital, sera admitido o somatério dos valores de cada consorciado, na Proporcêo de sua respectiva participacêo: 

2.3.9. As empresas consorciadas ficam impedidas de Integrar outro consorcio participante ou concorrer isoladamente: 

2.3.10. A desclassificacêo ou inabilitacdo de gualguer consorciado nesta Licitac&o implicarê a imediata desclassificac&o ou inabilitac&o do Consêrcio: 

2.3.11. Na hipotese de consorciada estrangeira na forma do subitem 2.3.3, toda a documentac&o gue nê&o estiver em lingua portuguesa deverd ser autenticada pelo respectivo consulado e estar acompanhada de traducêo juramentada em portuguës. 

3. DOS DOCUMENTOS DE HABILIT AGAO E DA PROPOSTA COMERCIAL 

3.1. Os documentos exigidos por este instrumento convocat6rio deverêo ser apresentados em 2 (dois) envelopes lacrados, designados por Envelope “A” — Docymentos de Habilitac&o e Envelope “B” — Proposta Comercial. 

3.1.1. Cada envelope dever& mencionar em seu exterior: 

a) arazAo ou denominacao social completa, gue deveré ser a mesma do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), vedado o uso de nome “fantasia” ou nome incompleto; 

b) telefone e e-mail para Contato, preferencialmente: 

Rua Java, n* 425, Jardim do Mar, So Bernardo do Campo, SP - 09750-650 Fone/Fax: (11) 3927-0222 / www,direitosbc.br
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Autarguia Municipal 

Cc) o nimero e o objeto desta Tomada de Precos; e 

d) data e hora designadas para a abertura dos envelopes. 

  

      

ENVELOPE “A" ENVELOPE “B” 

DOCUMENTOS DE HABILITACAO PROPOSTA COMERCIAL 
A A 

Secëo de Compras e Contratos Serêo de Compras e Contratos 

RAZAO/DENOMINACAO SOCIAL: s- RAZAO/DENOMINACAO SOCIAL: s- 

TELEFONE: zz E-MAIL: 2 TELEFONE: s2 E-MAIL: s2 
Tomada de Precos ne 1/2021 Tomada de Precos n* 1/2021 

OBJETO: sz— OBJETO: ss 
ABERTURA DOS ENVELOPES: ABERTURA DOS ENVELOPES: 
DATA: s2 HORA: se DATA: 22 HORA: ss   
  

3.2. Apresentacao e Abertura dos Envelopes: 

4.2.1. Og envelopes “A” e “B” deverëo ser entregues lagrados na Faculdade de Direito de 
S&o Bernardo do Campo, enderecados & Sec&o de Compras e Contratos, situada na Rua 
Java n* 425, Jardim do Mar, Sêo Bernardo do Campo - SP, com entrada atualmente pela 
Rua Barentz, impreterivelmente até as 9h (nove horas) do dia 23 de setembro de 2021; 

3.2.2. Os trabalhos de abertura dos envelopes sero iniciados pela Comissêo de Julgamento 
de Reg oes na data de 23 de setembro de 2021, as 9h30 (nove haras e trinta minutos), 
no Auditêrio Prof. Dr. Affonso Insuela Pereird da Faculdade de Direito de SAo Bernardo do 
Campo. 

3. ENVELOPE “A” — DOC NTOS DE HABILITA 

3.3.1. O Envelope “A" deverê conter: 

3.3.1.1. PARA A HABILITACAO JURIDICA 

a) Certificado de Registro Cadastral, expedido por 6rgêo da Administracio PUblica Direta 
Municipal local, em plena validade na data fixada para a abertura dos envelopes, gue 
comprove classificagAo em categoria compativel com o objeto licitado, exceto para as 
empresas gue apresentarem a doeumentacko nos termos do subitem 2.1, letra “c", deste 
Edital; 

a.1)a apresentaGêo do Certificado de Registro Cadastral emitido pela Administracêo Publica 
Direta Municipal local, na forma original, por cépia autenticada por Cartério competente ou 
por publicacêo em 6rgêo da imprensa oficial ou mediante c6pia simples acompanhada do 
original, dispensa a exibicêo dos documentos mencionados neste subitem e no subitem 
3.3.1.2 deste Edital, desde gue o CRC esteja dentro do prazo de validade nele assinalado, 
sem prejuizo do gue dispêe o subitem 2.1, letra “b.1”; 

Rua Java, n* 425, Jardim do Mar, So Bernardo do Campo, SP - 08750-650 
Fone/Fax: (11) 3927-0222 | www.direitosbc.br
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f) Em se tratando de CONSGTCIO, COMProvac&o do jbli i 

| se | , COMPromiss Constituicëo de CONSGICIO, subscrito pelos GE ERK P ” Prb/en ou pardeuler de 
3.3.12. PARA A REGULARIDADE FISCALE TRABALHISTA 
a) prova de iNSCric&o No Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), ou no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF); 

b) prova de inscric&o no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativa ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado: 

C) Certid&o Conjunta Negativa de Débitos ou Certid&o Conjunta Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais e &4 Divida Ativa da Uniëo, expedida pela Secretaria da Recaita Federal, abrangendo, inclusive, as contribuicêes sgriais do Sistema de Seguridade Social (INSS): 

d) Certidêo de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, relativa a sede ou domicilio da licitante e aos tributos mobiliërios incidentes sobre o objeto desta licitac&o: 

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantja por Tempo de Servico (FGTS), mediante a apresentac&o do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacêo da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou de Certidêo Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa (CPDT-EN). 

3.3.1.2.1. PARA A REGULARIDADE FISCAL EE TRABALHISTA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEOUENO PORTE 

a) A licitante gue se declarar microempresa ou empresa de Pedueno porte seré submetida as normas da Lei Complementar n* 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterac6es legislativas seguintes: 

b) Para participar desta Tomada de Precos a microempresa ou empresa de pegueno porte deverê apresentar toda a documentac&o exigida para comprovar a regularidade fiscal e trabalhista, ainda aue apresente alguma restric&o: 

Rua Java, n 425, Jardim do Mar, S&o Bernardo do Campo, SP - 09750-650 Fone/Fax: (11) 3927-0222 www.direitosbc.br
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FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO Autarguia Municipal 
        

3.3.1.2.1, implicarê decadência do direitoa COntratacêo, sem Prejuizo das Sancbes previstas 

obrigatêria, porém, a apresentac&o dos documentos indicados no subitem 3.3.1.2, durante 
a fase de habilitac&o, ainda due veiculem restricées impeditivas a referida COMprovacëo. 3.3.1.3. PARA A GUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA 

juridica: 

b) Certidao negativa de recuperacêo judicial ou extrajudicliat expedida pelo distribuidor aa 
sede da pessoa juridica; 

b.2) Para o caso de empresas em recuperacao judicial: declarac&o, conforme modelo (Anexo IX), de estar ciente de gue, no momento da assinatura do Contrato, deveré exibir C6pia do ato de nomeagêo do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurfdica, o nome do profissional responsavel pela conducê&o do Processo e, ainda, declarac&o, relatério ou documento eguivalente do juiZo ou do administrador de gue o plano de recuperac&o judicial estê sendo cumprido; 

D.3) Para o caso de e@mpresas em recuperac&o extrajudicial: declarac&o, conforme modelo (Anexo X), de estar ciente de gue, no momento da assinatura do Contrato, deverê exibir documento comprobatério de due as obrigacêes do plano de fecuperacao extrajudicial estao sendo cumpridas. 

3.3.1.3.1. fndices Contabeis: 

da proposta comercial, admitindo o original, COpia autenticada ou COpia simples, desde gue esta venha acompanhada do original para ser autenticada por servidor publico: 
a.1) Tratando-se de microempresa ou empresa de pegueno porte, o balanco patrimonial e 

Rua Java, n? 425, Jardim do Mar, $êo Bernardo do Campo, SP - 09750-650 Fone/Fax: (1 1) 8927-0222 / Www.direitosbc.br
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aplicêvela eSpêcie; 

C) Se a licitante tiver Sido constituida hê menos de 1 (um) ana, a documentac&o das alineas 

GM] 

a e “b” dever& ser substituida pela demonstracëo contbil relat i funcionamento: va (il relativa ao periodo de 
d) Verificac&o da boa situac&o financeira da licitante avaliada pelo indice de Liguidez Geral 
(ILG), Indice de Liguidez Corrente (LO) e Indice de Solvencia Geral (ISG), aue deverao ser 
Iguais ou maiores gue 1 (um), resultantes da aplicacêo das férmulas abaixo, com valores 
extraidos de seu balanco patrimonial: 

d.1)ILGs Ativo Circulante * Realizêvel a Longo Prazo Passivo Circulante * Exigivel a Longo Prazo 

d.2)ILC ss Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

d.3) ISG — Ativo Total 
Passivo Circulanie * Fxigivela Longo Prazo 

e) As férmulas dos indices contabeis poder&o ser devidamente aplicadas em memorial de cêlculo anexo ao balanco. 

3.3.1.4. PARA A GUALIFICACAO TÊCNICA-OPERACIONAL 

3.3.1.4.1. LOTE 1 

Prova de aptid&o para o desempenho de atividade pertinente e& compativel em Caracteristicas, Guantidades e prazos com ao objeto licitado, por melo da apresentac&o de Atestadol(s) ou Certidao(6es), expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registradol(s) no Conselho Regional de Engenhariae Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arguitetura e Urbanismo (CAU), no(s) gual(is) conste: 

l)o nome da proponente; 
IN) periodo Contratual, preferencialmente: 
ID) valor da contratacëo, preferencialmente; 
IV) identificac&o da pessoa Juridica emitente, bem como o nome e Ccargo do signatêrio: e V) execucêo de servicos similares ao objeto licitado, com &rea minima de: V.1) 4.566, 17msa, Cofrespondente a 50% (cinguenta por cento) da drea total para: a) Estudo de Viabilidade, Anteprojeto, Projeto Bésico e Projeto Executiyo — Retrofit IN. a.1) Regualificac&o dos Egpacos Administrativos & Acadêmicos; a.2) Climatizac&o das Edificios Java e Barentz e a.3) Reforma e Modemizacê&o da Fachada do Fdificio Barentz; b) Fiscalizacê&o da Execucao. 

Rua Java, n* 425, Jardim do Mar, S&o Bernardo do Campo, SP - 09750-650 Fone/Fax: (11) 3927-0222 www.direitosbc.br
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1) o nome da Proponente; 
i) perlodo Contratual, preferencialmente: II) valor da Contratacêo, Ppreferencialmente: IV) identificac&o da Ppessoa juridica emitente, bem como o nome e cargo do Signatêrio:e 
V) execuc&o de Servicos similares ao Oobjeto icitado, com area minima de: V.1) 177,00 m2 CoTespondente a 50% (cinguenta por Cento) da &rea total para: a) 
Elaboraca&o de Projeto Basico e Projeto Executivo — a.1) Construc&o de Edificac&o sobre a 
Ouadra de Esportes a ser intitulada como Complexo Juridico (Julzadoe Fspeelal Cmvel e 
Escrit6rio-Escola) ê a.2) Climatizacao; b) Fiscalizac&o da Execucao. A Faculdade jê detém 
o Estudo de Viabilidade e o Ante rojeto. 
“——EEEEME VIdDildade e o Anteprojeto 

$.3.1.4.3. LOTE 3 

)o nome da proponente; 
II) periodp Contratual, preferencialmente: 
II) valor da Contratacao, preferencialmente: IV) identificacao da pessoa juridica emitente, bem como o nome e cargo do signatêrio: e V) execucao de servicos similares ao objeto licitado, com area minima de: V.1) 774,40 ma, Cofrespondente a 50% (cinguenta por cento) da area total para: a) Estudo de Viabilidade, Anteprojeto, Projeto Basico e Projeto Executivo — a.1) Reforma e Modemizac&o do Anfiteatro Interno e Extermo; a.2) Climatizac&o do Anfiteatro; b) Fiscalizacao da Execucêo. 

3.3.1.4.4. Para COMProVvaCêo da Oualificac&o Técnico-Operacional de gualguer dos lotes da presente licitac&o, as seguintes informacêes devem ser Consideradas: 

a) As comprovacêes a Gue se referem os incisos V.1 dos subitens 3.3.1.4.1, 33142 e 3.3.1.4.3 poderëo ser efetuadas pelo somatério das guantidades realizadas em tantos atestados ou certidêes guanto dispuser a licitante; 

b) Certidao de Registro de Pessoa Jurfdica, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia é Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arguitetura e Urbanismo (CAU), dentro do prazo 

y Rua Java, n* 425, Jardim do Mar, $&o Bernardo do Campo, SP - 09750-650 Fone/Fax: (11) 3927-0222 / www.direitosbc.br
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3.3.1.5. PARA A GUALIFICACAO TÊCNICO-PROFISSIONAL: 
3.3.1.5.1. Para COMProOVac&o da Oualificac&o Técni j gualg 

P; 
@CNICO-Profission presente licitacdo, o envelope deverd conter: * de gualauer dos ia de a) Declaracao da licitante indicando responsavellis) técnico(s), devid inscri Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ee Conselhe in Argitek ee 

Urbanismo (CAU), due possua(m) Certidao de Acervo TEORILP (OAT) atualisada eers pela respectiva entidade profissional, de forma a comprovar eXperiëncia e capacidade tecnica em servicos de caracteristicas eduivalentes, similares ou Superiores, limitadas estas exclusivamente as parcela maior relevência e@ valor signif ativ jeto lici a seguir indicadas, para acompanhar todas as etapas da eX@CUCAO dos servicos: 
- Lote 1: Projeto arguitetênico; 
-Lote 2: Projeto de reforco estrutural e Projeto arguitetênico: -Lote 3: Projeto arguitetênico. 

a.1) A Certidao de Acervo Técnico (CAT) dever& ser exibida em versêo original ou por gualguer processo de Cêpia autenticada por cartério cCoOmpetente, por servidor da administracêo ou por publicacêo em 6rgao da Imprensa oflclat; 

8.2) A Certid Acervo Téonico T) d responsavel(is) técni deverê acompanhar a declarac&o mencionada no subitem 3.3.1.5.1, letra “a”; 

a.3) Para a comprovac&o da experiëncia e capacidade técnica na e@xe@cUG&O do presente Objeto, serd admitida a somatêria de Cerlidoes de Acervo Técnico para as parcelas indicadas do subitem 3.3.1.5.1, letra “a", mediante a indicac&o de mais de um responsêvel técnico, observada a legislac&o do respectivo Conselho de Classe. 

b) Conforme Stumula 25 do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo (TCESP), a cComprovagêo de vinculo profissional entre o responsêvel técnico e a empresa licitante poderê se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado Ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratac&o de profissional autênomo ague preencha os reguisitos e se responsabilize tecnicamente pela execucêo dos servicos; 

c) O(S) responsaveldis) técnico(s) indicado(s) poder&(&o) representar somente uma Gnica empresa, sob pena de inabilitacêo das licitantes envolvidas, em observência ao principio do 
sigilo das propostas; 

d) Consoante as disposicëes do artigo 30, $ 1", inciso |, da Lei Federal ne 8.666/1 993, a COMPrOVaGêO a due se refere o subitem 3.3.1,5.1 ser4 realizada pela licitante na data prevista para a entrega da proposta, considerando due os envelopes “A” e “B” serdo apresentados concomitantemente, nos termos do subitem 3.21. 

3.3.1.6. RARA A DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR 

3.3.1.6.1. Elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante: 

a) Declarac&o de gue a empresa nêo possui nenhum fato impeditivo para contratar com o 
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Poder Publico, submete-se integralmente a todas as exigências desta Tomada de Precos e 
atende &s disposicêes do artigo 7%, inciso OOI, da Constituic&o Federal c/c artigo 27, inciso 
V, da Lei Federal n* 8.666/93, conforme modelo (Anexo IV); 

b) Declaracêo de microempresa ou empresa de pegueno porte para o exercicio do direito 
de preferência, guando cabivel, previsto na Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro 

de 2006, e alteracêes legislativas seguintes, conforme modelo (Anexo V); 

c) Declaracêo de due a empresa atende as normas relativas & saude e seguranca no 
trabalho, nos termos do artigo 117, parêgrafo unico, da Constituigao do Estado de Sao 
Paulo, conforme modglo (Anexo VI): 

d) Declaracê&o de comprometimento com a prêtica do trabalho decente, nos termos do 
Decreto Municipal n* 17.146, de 13 de maio de 2010, conforme modelo (Anexo VII); 

e)A empresa interessada deverê realizar vistoria técnica das dependências da Faculdade, 
mediante prévio ag ee com a Secêg de Administrac&o (SFD-103) da Faculdade, 
pelo telefone (11) 3927-0222 ramal 365, de segunda a sexta-feira, das Bh as 12h e das 13h 
as 17h, até 1 (um) dia util anterior & data da abertura dos envelopes; 

e.1) A empresa interessada realizadora da vistoria técnica, serê fornecido Atestado de 
Vistoria Técnica, declarando gue a licitante compareceu as dependências da Faculdade, 
tomando conhecimento de todas as condicêeg necessêrias ao cumprimento das abrigacêes 
objeto do certame, conforme modelo (Anexo XI); 

@.2) Caber4 a licitante realizar o levantamento de todas as informacêes e de todos os dados 
necessêrios & execucêo do objeto licitado. 

3.3.1.7. DAS DISPOSICOES GERAIS DA HABILITAGAO 

3.3.1.7.1. A razao ou denominagao social da proponente, gue constarê dos envelopes ou de 
guaisdguer outros documentos, deverd ser a mesma do Cadastro Nacional da Pessoa 
Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), vedada a utilizacao de nome “fantasia” ou 
nome incompleto; 

3.3.1.7.2. Os documentos poderêo ser apresentados em original, por gualduer processo de 
Cépia autenticada por cartério competente, por publicac&o em 6rgao da imprensa oficial ou 
em cépias simples; 

3.3.1.7.2,1. Os documentos apresentados em copias simples deverêo ser acompanhados 
dos originais para gue a Comissêo de Julgamento de Licitacêes possa autenticé-las em 
sessêo0 publica; 

3.3.1.7.3. Protocolos de entrega e/ou solicitacao de documentos nao serëo aceitos em 
substituicê&o aos documentos exigidos por este Fdital, inclusive no due tange as certidêes; 

3.3.1.7.4. Se as certidêes e os demais documentos apresentados nio mencionarem prazo 
de validade, a Faculdade considerarê validos os expedidos até 180 (cento e oitenta) dias 
antes da data designada para a abertura dos envelopes; 
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3.4. ENVELOPE “B” — PROPOSTA COMERCIAL 
34.1.0 Envelope “B” devera Conter: 

3.4.1.1. A Proposta Comercial, gue devera ser apresentada, Obrigatoriamente, nos moldes 
do Anexao Il deste Edital; 

3.4.1.1.1. A Proposta Comercial deveré ser apresentada impressa por meios mecênicos, 
eletrênicos ou preenchida & mêo de forma legivel, sem rasuras & borrées, em idioma 
nacional — salvo guanto as @xpressêes técnicas de uso corrente — datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou por seu procurador: 

3.4.1.2. A Proposta Gomercial deverd CoNSIgnar: 

b) Planilha de COMPOSICAO de valores unitêrips e totais, bem COMO o valor total global, nos moldes do Anexo Il, na gual est&o mencionadas as etapas do Cronograma F (Sico-Financeiro do lote de interesse, due devem compor a Proposta Gomercial, sem a inclus&o de gualguer encargo financeiro ou previsao inflaciondria; 

b.1) Os precos ofertados, fixos e iTeajustêveis — ressalvadas as hip6teses previstas neste Edital —, dever&o ser Apresentados com precisêo de duas casas decimais; 
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C) Prazo de validade da Proposta Comercial nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data designada para a abertura dos envelopes; 

d.1) Prazo de execuc&o dos servicos —Lote 1: tem “a” do Objeto do Adendo 1) 60 (sessenta) dias uteis, a contar da data indicada pela Faculdade na Autorizacao de Inicio dos Servicos, CoNsoante Cronograma Fisico-Financeiro do Adendo | ao Anexo |- Termo de Referência: Item “b” do Objeto do Adendo 1) previsao meramente estimativa de 12 (doze) meses, a contar da data indicada pela Faculdade na Autorizacê&o de Inicio dos Servicos, sujeito este prazoa eventual revisêo para maior ou menor com a conclusêo do Item “a” do Objeto do Adendo . 

d.2) Prazo de execuc&o dos servigos —Lote 2: tem “a" do Objeto do Adendo Il) 60 (sessenta) dias uteis, a contar da data indicada pela Faculdade na Autorizacêo de Inicio dos Servicos, coNsoante Cronograma Fisico-Financeiro do Adendo Il ao Anexo |-— Termo de Referência: Item “b” do Objeto do Adendo I) previsêo meramente estimativa de 12 (doze) meses, a Contar da data indicada pela Faculdade na Autorizac&o de Inicio dos Servicos, sujeito este prazo ê eventual revis&o para maior ou menpr com a conclusêo do Item “a” do Objeto do Adendo II. 

d.3) Prazo de execuc&o dos servicos — Lote 3: Item “a” do Objeto do Adendo II) 60 (sessenta) dias uteis, a contar da data indicada pela Faculdade na Autorizac&o de Inicio dos Servicos, consoante £ronograma FfSico-Financeiro do Adendo !I! ao Anexo | - Termo de Referêncja; Item “b" de Objeto do Adendo MH) previsêao meramente astimativa de 12 (doze) meses, a contar da data indicada pela Faculdade na Autorizagêo de Inicio dos Servicos, sujeito este prazo & eventual revis&o para maior ou menor com a conclus&o do ltem “a” do Objeto do Adendo II. 

e) Declaracê&o expregsa na Proposta Comercial, sob as penas da lei, de gue os servicos ofertadog atendem a todas as especificac6es do Anexo|-Termo de Referência deste Edital: 
f) Declarac&o expressa na Proposta Comercial de due OS precos ofertados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado. 

4. PROGEDIMENTO DA TOMADA DE PREFOS 

4.1. Em data, horêrio e local discriminados nos subitens 3.2, 3.2.1 e 3.2.2 deste Edital, a Comissêo de Julgamento de Licitacëes abrird os Envelopes “A” - Documentos de Habilitacêo; 

4.1.1. A licitante poderé fazer-se representar nesta Tomada de Precos desde due, no inicio da sessêo publica, seu representante legal apresente copia do ato constitutivo, estatuto ou Contrato social da empresa, devidamente registrado e em vigor, e, no caso de sociedades por ac6es, acompanhado de documentos de eleicêo de seus administradores, no(s) dual(is) lhe seja outorgado amplo poder de decisao; 

4.1.1.1. Tratando-se de procurador ou representante comercial, o mesmo deverê apresentar instrumento publico de procura€êo ou instrumento particular (com firma reconhecida ou documento de identidade do representante legal gue o assina, na forma do artigo 3%, inciso |, da Lei n* 13.726, de 8 de outubro de 2018), no gual Ine Seja outorgado amplo poder de decisao: 
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constitutivo da empresa, conforme estabelece o subitem 4.1.1; 

4.1.2. Nêo serê admitido um mesmo representante para mais de uma licitante, nem de dois 

representantes ou mais para uma mesma licitante. 

4.2. ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO 

4.2.1. Abertos os Envelopes “A", os documentos ser8o. conferidos e rubricados pelos 

membros da Comissêo de Julgamento de Licjtac6es e pelos representantes presentes; 

4.2.2. O contelido dos Envelopes “A” seré apreciado pela Comissêo de Julgamento de 

Licitacëes, gue declarard as licitantes habilitadas ou inabilitadas; 

4.2.3, A licitante serê inabilitada pela Comissêo de Julgamento de Licitacées guando: 

a) deixar de apresentar guaisduer documentos exigidos por este Edital, nêo se admitindo 

complementagêo posterior, 

b) apresentar guaisguer documentos em desacordo com as exigências deste Edital ou com 

iregularidades; 

Cc) apresentar documento cuja falha nêo for sandvel em sessêo publica; 

424. Havendo a concordêancia de todas as licitantes com as decisêes tomadas pela 
Comissêo de Julgamento de Licitacêes na fase de habilitacao, por meio da expressa 
desistência de interposicêo de recurso, paserd ocorrer, na sedguência, a abertura dos 

Envelopes “B” (Proposta Comercial); 

4.2.5. N&o ocorrendo a hipotese prevista no subitem 4.2.4, a Comissêo de Julgamento de 
Licitacêes agendaré e divulgarê, oportunamente, a data de abertura dos Envelopes “B”; 

4.2.6. As licitantes tomarêo conhecimento da habilitac&o ou inabilitacao na data designada 
para a abertura dos envelopes ou 1 (um) dia Gtil ap6s a sessêo puiblica, por meio de oficio 
com aviso de recebimento ou e-mail; 

A.2.7. Se todas as licitantes forem declaradas inabilitadas, a Faculdade poderê fixar prazo 

de 8 (oito) dias Gteis para gue as interessadas apresentem nova documentaGëo, escoimada 

das causas gue motiyaram a inabilitacêo; 

4.2.8. Os Envelopes “B” das licitantes inabilitadas permanecerêo lacrados e deverêo ser 
retirados pelas interessadas depois de transcorrido o prazo legal sem interposiGêo de 
recurso ou de sua desistência, ou da decisêo desfavordvel do recurso, ap6s o gue serêo 

inutilizados. 

4.3. ENVELOPE “B” - PROPOSTA COMERCIAL 

4.3.1. O Envelope “B” sera aberto: 

a) guando houver a desistência expressa por parte de todas as licitantes da interposicêo de 
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devidamente aSsinad 4.4. JULGAMEN PROPOST. ae 
4.4.1. A Comissa0 de Julgamento de Licitacëes examinars 

UT 
ga  d 

ara as propostas 
decidirê com base em critérios objetivos definidos neste Editale na Lei Federal ne 8.666/93: 

a pelo 

$, posteriormente, 
4.4.2. A Comissao de Julgamento de Licitacs 3 

si. miss 
acoes lavrarê Ata de Jul amento 

Submetida a analise e deliberac&o do Diretor desta Faeutdade, BEE termes ies 

4.4.3. A presente Tomada de Precos é do tipo menor Preco global por lote: 4.4.3.1. A classificagao Observarê a ordem crescente dos precos DrOpostos. Para essa 
finalidade, a Comissêo de Julgamento de LICItAGoes tOmMara o vator totar gtopat por tote ae 
Cada proposta: 

4.4.3.2. Sera declarada vencedora a licitante gue atender a todas as exigéncias deste Edital 
€ Seus anexos, & apresentar o menor valor total global por lote; 
4.4.4. Em igualdade de condic6es, como Critérlo de desempate, serao Observadas as disposicêes do artigo 3", $ 2, da Lei Federal ne 8.666/93: 

4.4.5. Persistindo o empate, a classificac&o se darê, obrigatoriamente, por meio de sorteio, em ato puiblico, para o dual todas as licitantes ser&o convocadas, conforme estabelece o 
artigo 45, $ 2%, da Lei Federal no 8.666/93; 

4.4.6. Ser assegurado o exercicio do direito de preferência as miCroempresas e empresas de pegueno porte, nos Seguintes termos: 

4.4.6.1. Nas situacëes em gue as Propostas apresentadas pelas microempresas ee empresas de pegueno porte forem iguais ou até 10% (dez por cento) Superiores 4 proposta mais bem Classificada; 

4.4.62. A microempresa ou empresa de pegueno porte Cuja proposta for mais bem classificada poderé apresentar proposta de preco inferior &guela considerada vencedora do Certame, situacao em due Sua proposta ser declarada a melhor oferta; 
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FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO oe , Autarguia Municipal primeiro poderê exercer a preferência e apresentar nova proposta; 
446221. Entende-se Por eguivalência dos valores da igual valor, respeitada a order de olaaslee S propostas as gue apresentarem 

4.4.6.3. O exercicio do direito de preferência i 
4.6. 

Somente serê aplicado guandoa melh nao tiver sido apresentada Por microempresa ou empresa de bede porte; oer 
4.4.6.4. Nê&o ocorrendo a Contrataca i MEd Gao da microempresa e e@mpresa de pegueno porte, sera GOT ivocadas a$ remanescentes CuUjas propostas se ERGONEUM Hoy vele we ie ie is subitem 4.4.6.1, na ordem dassif têria: 

4.4.6.5. Nao havendo a contratacêo da microempresa e empresa de pegueno porte, e nêo configurada a hip6tese prevista no subitem 4.4.6.4, ser& declarada a melhor oferta aguela Proposta originalmente vencedora do certame. 

4.4.6.6. Sera&o desclassificadas as propostas comerciais: 

a) cujo objeto nêo atenda as especificacêes, condicêes e aos prazos fixados neste Editaf 

b) gue apresentarem precos manifestamente inexeguiveis ou excessivos, observado o disposto no inciso Ile $$ 1 e 2e do artigo 48 da Lel Federal n” 8.6Ba/93 e suas alteracoes; 

C) gue apresentarem proposta ilegivel, com emendas, rasuras ou borrêes; 

d) aue deixarem de indicar para cada etapa due compêe o objeto licitado, nos moldes do 
Anexo II, valores unitêrios e totais, bem como o valor total global, expressos em moeda 
corrente nacional, sem a inclusêo de gualguer encargo financelro ou previsao Inflaclonaria; 

d.1) havendo divergéncia de valores, prevalecerê o valor total global para fins de proposta. 

e) due apresentarem precos superiores aos precos (unitêrio e global) de avaliacêo de custo 
descritos no Anexo | deste Edital. 

4.4.7. Sendo todas ag propostas desclassifiGadas, a Faculdade poderê fixar o prazo de 8 
(oito) dias Uteis para gue as licitantes apresentem nova proposta, escoimada das causas 
gue motivaram a desrlassificacêo. 

4.4.8. Das sessies lavrar-se-&o atas circunstanciadas nas guais ser&o registradas todas as 
ocormêndlas sendo, ao final, assinadas pelas membros da Comissêo de Julgamento de 
Licitac6es e pelos representantes das licitantes devidamente Credenriados. 

5. ESCLARECIMENTO, IMPUGNAGAO AO EDITAL, INTERPOSICAO DE RECURSO, 
ADJUDICAGAOE HOMOLOGACAO 

5.1. Até 2 (dois) dias Gteis anteriores & data de abertura dos envelopes, os interessados 
poder&o solicitar esclarecimentos ou impugnar este Edital. ! 

5.2. Os esclarecimentos poderêo ser obtidos pessoalmente na Secëo de Compras e 
Contratos da Faculdade de Direito de Sêo Bernardo do Campo, situada na Rua Java n" 425, 
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Jardim do Mar, Sêo Bernardo do Campo - SP, com entrada atualmente pela Rua Barentz, de segunda a sexta-feira, das Bh30 as 12h e das 13h as 17h, pelo telefone (11) 3927-0222 ramal 269 ou pelo e-mail licitacao@direitosbc.br. 

9.3. As respostas as consultas ser&o publicadas no sitio institucional www.direitosbc.br & encaminhadas ao e-mail da interessada. 

  

9.4. A impugnag&o ao Edital devera ser apresentada por escrito, dirigida & autoridade competente e protocolizada no endereco mencionado no subitem 5.2; 

5.4.1. A impugnagao ao Edital também poder& ser apresentada por e-mail, enderecado a licitacao@direitosbc.br, devendo conter a assinatura da interessada, ficando sua validade condicionada & apresentacao da via original, no enderego mencionado no subitem 5.2, no prazo de até 48 (guarenta e oito) horas anteriores & data de abertura dos envelopes, ou & apresentacêo mediante assinatura eletrênica, na forma da eine 14.063, de 23 de setembro de 2020, hipotese esta uiima gue nao demandarê a entrega da respectiva via fisica; 

5.4.2. Se acolhida a impugnac&o ao Edital em despacho fundamentado, serê designada nova data para a abertura dos envelopes; 

5.5. Dos atos da Comissêo de Julgamento de Licitacêes caberê recurso, gue deverd ser apresentado por escrito, dirigido a autoridade competente, aos Cuidados da Comissêo de Julgamento de Licitacêes e& protocolizado no endereGo mencionado Po subitem 5.2, dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da lavratura da ata ou da intimac&o do ato, nos termos do artigo 109 da Lei Federal n* 8.666/1 993; 

5.5.1. Observado o prazo constante do subitem 5.5, os recursos também poder&o ser apresentados por e-mail, enderecadoa licitacao@direitosbc.br, devendo contera assinatura da licitanje, ficando sya validade condicionada: 
a)aê apresentacao da via original, no endereco mencionado no subitem 5.2, no prazo de 48 (auarenta e oito) horas, a contar do envio do respectivo arguivo eletrênico a Faculdade, limitado este envio a data do término do prazo recursal: ou 
b) & apresentacao mediante assinatura eletrbnica, na forma da Lei n.” 14,063, de 23 de setembro de 2020, hipotese esta gue n&o demandaré a entrega da respectiva via fisica: 

5.5.2. Interposto, o recurso ser comunicado as demais licitantes, gue poderao imMpugnaé-lo no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, a contar da CoMuUNICacêo da Faculdade: 

9.5.2.1. As impugnacêes aos recursos dever&o ser apresentadas por escrito, dirigidas a autoridade competente, aos cuidados da Comissao de Julgamento de Licitacêes e protocolizadas no endereco mencionado no subitem 5.2, dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da comunicac&o da Faculdade: 

5.5.2.1.1. Observado o prazo constante do subitem 5.5.2, as impugnacêes aos recursos também poderêo ser apresentadas por e-mail, enderecado a licitacao@direitosbc br, devendo conter a assinatura da licitante, ficando sua validade condicionada: 

a)ê apresentacêo da via original, no endereco mencionado no subitem 5.2, No prazo de 48 (auarenta e oito) horas, a contar do envio do respectivo arguivo eletrênico a& Faculdade, limitado este envio & data do término do prazo de impugnacêo aos recursos: ou 
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b)a apresentaGao mediante assinatura eletrênica, na forma da Lei n.” 14.063, de 23 de 

setembro de 2020, hipotese esta due nao demandaré a entrega da respectiva via fisica; 

5.5.3. A Comissêo de Julgemento de Licitacëes podera reconsiderar sua decisêo ou fazer o 

recurso subir, devidamente informado, a autoridade competente; 

5.5.4. Decididos os recursos administrativos eê constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente homologarê o procedimento licitatorio e adjudicara o 

obieto desta Tomada de PreGos ê licitante vencedora. 

5.6. As impugnacêes, bem Como os memoriais e as contrarrazêes de recursos naêo serêo 

aceitos se estiverem em desacordo com as formas estabelecidas nos subitens 5.4, 5.41, 

5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.2.1e 552.11, respectivamente. 

5.7. A decisêo das impugnagêes, o julgamento dos recursos, o resultado final desta Tomada 

de Pregos e os demais atos cuja publicaGêo é imprescindivel ser&o publicados no sitio 

institucional www.direitosbe-br, Diërio Oficial do Estado de S&o0 Paulo, Jornal “Noticias do 

Municipio" de Sao Bernardo do Campo, nos termos da legislacêo aplicêvel. 

6. DA GARANTIA 

6.1. Até 5 (cinco) dias Uteis anteriores & data designada para a assinatura do Contrato, a 

licitante vencedora prestaré garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

contratado, podendo optar por uma das modalidades previstas no artigo 56, incisos ta H, 

da Lei Federal N? 8.666/93, cuja validade deverê abranger todo o periodo de vigência do 

contrato; 

6.1.1. A garantia prestada pela Contratada serd liberada ou restituida ap6s a emissêo do 

Termo de Recebimento Definitivo da uitima etapa integrante do objeto contratual. 

6.1.2. Tratando-se de garantia prestada em pectinia, o valor serê devolvido, devidamente 

corrigido pelo Indice Nacional de Precos a0 Consumidor (INPC), indice de Precos ao 

Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo (ndice Geral de Precos do Mercado (IGPMIFGV). 

utiizando-se aauele cuja variac&o for menor nos Gltimos 12 (doze) meses;, 

6.1.3. Tratando-se de titulos da divida publica, os mesmos deverBo ter forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liguidagao e de custédia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil (BACEN), e seus valores econêmicos serêo avaliados pela SeGêo 

de Financas (SFD-1 02) da Faculdade; 

6.1.4. Tratando-se de fianca bancêria ou seguro-garantia, ficaré sujeita & prévia aprovaGêo 

pelo Sr. Chefe da Secao de Financas (SFD-102) da Faculdade, auanto aos limites de 

Exposic&o por Cliente, em conformidade com as normas estabelecidas pelo Banco Central 

do Brasil (BACEN); 

6.1.5. Havendo prorrogacêo contratual, a validade da garantia dever4 ser renovada, de 

forma a abranger o perlodo integral de vigência do Contrato, e ser complementada, se 

houver reajuste de valor contratual para maior, no prazo fixado no termo aditivo, sob pena 

de rescisao e aplicac&o de sancao administrativa. 

18 

Rua Java, n* 426, Jardim do Mar, S&o Bernardo do Campo, SP - 09750-650 

FonelFax: (11) 3927-0222 | www.direitosbe.br



é 
SR 
ee Ar 

ad]. 's N AE 
T ss if 

ee ge 
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 

Autarguia Municipal 6.2. A ausência de prestacêo de garantia contratual eguivaler&é & recusa injustificada da adjudicat&ria em assinar o Contrato, sujeitando-a ao pagamento da multa de 10% (dez por Ccento) do valor adjudicado. 

6.3. A ausência de renovaGëo da garantia Contratual, guando for o Caso, inclusive na forma do subitem 6.1.5, Sujeitarê a Contratada ao Pagamento da multa de 10% (dez por cento) do 

6.4. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de guaisguer obrigacêes, induindo a indenizac&o de terceiros, a Contratada serê notificada por oficio ou e-mail, estando obrigada a repor ou completar o seu valor, no prazo maximo & improrrogêvel de 48 (aduarenta e Oito) horas, contadas do recebimento da referida notificagêo, sob pena de aplicacêo de sancêoe rescisao do ajuste. 

6.5. A Faruldade cabe descontar da garantia joda a importência gue a gualguer titulo Ihe for devida pela Contratada. 

7. DAS CONDIGOES GERAIS DO CONTRATO 

7.1. DA ASSINATURA 

7.1.1. Se, por ocasiëo da assinatura do Contrato, gualguer documento de regularidade fiscal e trabalhista da adjudicatéria estiver com prazo de validade vencido, a Faculdade verificardê a situac&o por meio eletrênico habil, certificando nos autos do processo a regularidade e& anexando os documentos passiveis de obtenc&o por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

7.1.2. Nêo sendo possivel atualizar gualguer documento de regularidade fiscal e trabalhista por meio eletrênico habil, a adjudicatêria ser& notificada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, comprovar a situacêo de regularidade mediante a apresentac&o da respectiva documentac&o, com prazo de validade de vigéncia, sob pena de a Contratacêo nao se realizar; 

7.1.3. A licitante vencedora deverê comparecer & Faculdade para a assinatura do Contrato NO prazo maximo de 5 (Cinco) dias uteis, contados de sua CONVOCAGBO, podendo ser prorrogado uma vez por igual periodo a critério da Faculdade, sob pena de decair do direito & contratacao se nao 0 fizer, sem prejuizo das sancêes legais cablveis e das previstas neste Edital; 

7.1.4. @uando a licitante vencedora, devidamente CONVocada, nêo assinar o Contrato, nao aceitar ou nêo retirar o instrumento eguivalente no Prazo e condicêes estabelecidos pela Faculdade, esta poderd convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicêes propostas pela primeira classificada, inclusive guanto aOS precos atualiZados de conformidade Com o ato convocatério, ou poder4 revogar a licitac&o, sem prejuizo do disposto no artigo 81 da Lei Federal ne 8.666/1993 e subitem 7.4.5 deste Edital. 

7.1.5. No caso da adjudicatêria ser formada por um consêrcio de empresas, as condicêes 
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expostas neste item 7 serao extensivas a todos os seus membros. 

7.2. DA EXECUCAO DO CONTRATO 

7.2.1. O Contrato serê regulado pela Lei Federal n 8.666/93 e demais normas pertinentes; 

7.2.2. Este Edital, inclusive seus anexos e a proposta comercial da licitante vencedora 

integrar&o o Contrato a ser firmado com a adjudicatêria; 

7.2.3. A Contratada ficarê obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes iniciais, os acréscimos 
ou supressêes nos termos do artigo 65 da Lej Federal n* 8.666/1993, 

7.2.4. O Contrato (Anexo III) vigorarê pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado a critério da Faculdade, mediante termo aditivo; 

7.2.4.1, Prorrogado op prazo contratual, apés o periodo inicial de 12 (doze) meses e, 
mediante reguerimento expresso da Contratada, os precos originalmente pactuados 
poder&o ser reajustados monetariamente, adotando-se como indexador a variac&o 
registrada pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor (INPC), Indice de Precos ao 
Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo Indice Geral de Precos do Mercado (IGPMI/FGV), 
utilizando-se aguele cuja variacêo for menor nos uitimos 12 (doze) meses, nêo se olvidando 
do ague dispêe o subitem 6.1.5 deste Instrumento. 

7.2.5. A Contratada nêo poder4 transferir ou ceder, total ou parcialmente, os direitos e 
obrigacêes decorrentes deste Contrato, admitindo-se subcontratacë&o, fusêo, cisêo ou 
incorporac&o da empresa, desde due haja consentimento formal da Faculdade. 

7.2.5.1. A admissêo da subcontratacëo, a dual deverd ser informada previamente a 
Fo dade. se dé mediante a aysência de 'estabelecimento de ayalguer vinculo com a 
Faculdade, sendo certo gue a Contratada responder4 pelo pessoal técnico e operacional 
destas empresas terceiras, bem como por prejuizos e danos eventualmente causados por 
estas. 

7.2.5.2. ualguer contato porventura necessêrio, de natureza técnica, administrativa, 
financeira ou juridica, aue decorra do cufmprimento do objeto lcitado, sera mantido 
exclusivamente com a Contratada. 

7.3. DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO 

7.3.1. Afiscalizac&o da execucao do Contratg e a comunicacêo de falhas ou iregularidades 
incumbirêo & Chefia da Secao de Administracao (SFD-103) da Faculdade, assistida 
tecnicamente por engenheiro civil terceirizado devidamente habilitado pelo CREA, gue jê se 
encontra atuante na Faculdade. 

7.4. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 

7.4,1. Aplicam-se ao presente Fdital e a(s) conseguentel(s) contratacao(6es) as sancêes 
estipuladas na Lei Federal n* 8.666/93. 

7.4.2. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n* 8.666/93, sem prejuizo 
do guanto previsto no artigo 78 da mesma Lei, a adjudicatéria, guando: 
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a) nêo executar total ou parcialmente o Contrato; 

b) apresentar documentacao falsa; 

Cc) comportar-se de modo inidêneo; 

d) cometer fraude fiscal; 

e) descumprir guaisguer das obrigacêes assumidas. 

7.4.3. Se a adjudicatêria cometer gualguer das infracêes discriminadas acima ou na lei ficarê 
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancêes: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aguelas gue n&o acarretarem 
prejuizos significativog ao objeto da contratag&o; 

b) multa: 

b.1) moratoria de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total 
adjudicado, até o limite de 10 (dez) dias corridos; 

b.2) compensatêria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado, no caso de 
inexecudo total da obrigagêo assumida, podendo ser cumulada com a multa moratêria, 
desde gue o valor cumulado das penalidades nao supere o valor total adjudicado; 

b.3) compensatêria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total remanescente, no caso 
de inexe@cu€êo parcial da obrigac&0o assumida, podendo ser cumulada com a multa 
moratoria, desde gue'p valor cumulado das penalidades no supere a valor total adjudicado. 

7.4.4. Tratando-se de inexecuc&o parcial, a Faculdade poder4 autorizar ou nêo a 
continuidade do ajuste. 

7.4.4.1. A Faculdade poderd considerar o ajuste totalmente nêo executado se o atraso for 
superior a 10 (dez) dias corridos, ou poderé autorizar sua continuidade, ainda dgue em atraso. 

7.4.5. A recusa injustificada da adjudicatêria em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento, dentro do prazo estabelecido pela Faculdade, caracterizarê o descumprimento 
total da obrigagêo assumida, sujeitando-a ao pagamento da multa compensatêria de 10% 
(dez por cento) do valor adjudicado. 

7.4.6. Pela inobservêancia das obrigacêes assumidas, pelas deficiëncias ou omissêes 
verificadas na execug&o do objeto ou no cumprimento de ordens ou instrucëes da 
Faculdade, a infratora estarê sujeita as sanc6es previstas neste Edital e no Contrato (Anexo 
1). 

7.4.7. Ag sancêes sêo independentes entre si, padendo ser aplicadas isolada ou 
Cumulativamente. A aplicacao de gualguer penalidade prevista neste Edital e no respectivo 
Contrato nêo exclui as demais sancêes, inclusive administrativas, previstas na Lei Federal 
n” 8.666/93. 
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7.4.8. O valor relativo ê mulita aplicada, referente dos subitens 7.4.5, 6.2 e 6.3 serê cobrado 

por meio de boleto bancério com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho due 

determinou sua aplicacao, oportunizados, previamente, o contraditêrioe a ampla defesa. Na 

hipotese de inadimplência, o valor da multa serê inscrito em Divida Ativa, ensejando, desta 

forma, a cobranca judicial. 

7.4.9. Os valores relativos as multas aplicadas, guando posslivel, serBo descontados da 

garantia, se esta tiver sido prestada em dinheiro: na fala desta, de eventuais créditos 

pertencentes aA Contratada; e, na faka ou insuficiëncia destes, serBo cobrados por meio de 

boleto bancario com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho due determinou 

sua aplicacêo, oportunizados, previamente, 0 contraditêrio e a ampla defesa. Na hipotese 

de inadimplência, os valores das multas sero inscritos em Divida Ativa, ensejando, desta 

forma, a cobranca judicial. 

7.4.10. A adjudicatêria também fica sujeita as penalidades de suspensao de licitar e 

impedimento de contratar e de declarag&o de inidoneidade, nos termos da legislacêo 

aplicêvel. 

74.11. A aplicac&o de aualduer das penalidades previstas realizar-se-& em processo 

administrativo due assegurarê o contraditério e a ampla defesa, observando-se Oo 

procedimento previsto na Lei Federal n* 8.666/93. 

7.4.12. A autoridade superior competente, na aplicacao das sancêes, levar em 

considerac&o a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem Como Oo 

dano causado & Faculdade, observado o principio da proporcionalidade. 

74.13. As multas devidas e/ou prejuizos causados & Faculdade inadimplidos, guando for o 

caso, serao inscritos na DIvida Ativa e cobrados judicialmente. 

7.4.14. A aplicagëo de guaisguer sangoes referidas neste dispositivo nao afasta a 

responsabilizacao civil e criminal da adjudicatêria pela inexecucao total ou parcial do objeto 

ou pela inadimplência. 

7.4.15. A aplicacao das penalidades nêo impede a Faculdade de exigir o ressarcimento dos 

prejuizos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela adjudicatêria. 

7.4.16. No caso de a adjudicatêria encontrar-se em situagao de recuperagêo judicial, a 

convalidac&o em falência ensejarê a imediata rescisêo do Contrato, sem prejuizo da 

aplicacêo das demais cominacêes legais. 

7.4.17. Encontrando-se a adjudicatêria em situac&o de recuperac&o extrajudicial, o 

descumprimento do plano de recuperagêo ensejard a Imediata rescisêo do Contrato, sem 

prejuizo da aplicacao das demais cominagêes legais. 

8. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO   

8.1. Os pagamentos ser&o efetuados depois de recebidos definitivamente os servicos de 

cada etapa, conforme o cronograma fisico-financeiro correspondente, guando o caso, 

estabelecido no Anexo ! — Termo de Referência deste Edital e respectivo Adendo do lote 

contratado, mediante a comprovagêo do recolhimento de encargos e tributos referentes aos 
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servicos prestados (guando aplicêvel, INSS, FGTS e ISSON), estando vinculados as 

correspondentes medicêes e condicionados: 

a) & apresentagêo da nota fiscal eletrênica, exigivel nos casos previstos em lei a aual sê 

devera ser emitida ap6s o recebimento definitivo dos servicos correspondentes; e 

b) ê atestagêo do Sr. Chefe da Secao de Administracêo (SFD-1 (03) da Faculdade. 

8.2. A Chefia da Sec&o de Administracêo (SFD-1 03) da Faculdade terê o prazo de 5 (cinco) 

dias Gteis para atestar a Nota Fiscal Eletrénica, computados a partir do dia util seguinte ao 

seu recebimento, certificando due, alêm de os servicos terem sido realizZados em 

conformidade com este Edital, seus Anexos & correspondente Adendo do lote contratado, 

bem como com o Contrato e com a Proposta Comercial, o documento fiscal se encontra de 

acordo com os valores e condicées contratados. 

8.3. Os pagamentos ser&o efetuados em até 15 (duinze) dias corridos, computados a partir 

da atestagêo emitida pela Chefia da Sec&o de Administracêo (SFD-103). 

8.3.1. Ocorrendo atraso na atestac&o por responsabilidade da Contratada, o prazo para 

pagamento ser& contado a partir da regularizacêo da pendência. 

8.4. Os pagamentos serBo realizados com observancia da Lei Complementar n* 116, de 31 

de julho de 2003, da lpoislacêo deste Municipio e das Ingstrucêes da Secretaria de Financas 

da Prefeitura Municipal local, no aue couberem, mediante retencao de tributos na fonte. 

8.5. O prazo minimo para processamento do pagamento pela Faculdade é de 5 (cinco) dias 

Gteis anteriores ao vencimento do documento fiscal. A inobservência deste prazo pela 

Contratada implicaré imediata prorrogagêo do prazo de pagamento a due se refere este 

subitem, Independentemente de notificacao. 

8.6. Os pagamentos eventualmente efetuados com atraso, por responsabilidade exclusiva 

da Faculdade, terBo seus valores atualizados monetariamente pelo Indice Nacional de 

Precos ao Consumidor (INPC), Indice de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) ou Indice 

Geral de Precos do Mercado (IGPMI/F GV), utjizando-se aaguele cuja variagêo for menor nos 

Gaitimos 12 (doze) meges, calculado entre a data prevista para o adimplemento da obrigacêo 

ea data do efetivo pagamento. 

8.7. A atualizac&ao monetêria nao serê aplicada na hipétese de atraso motivado pela 

Contratada, independentemente de eventual prorrogacêo autorizada pela Faculdade. 

8.8. No caso de a Contratada estar em situac3o de recuperagao judirial, deverê apresentar 

declaracêo, relatério ou documento eguivalente de seu administrador judicial, ou, se o 

administrador judicial for pessoa juridica, do profissional responsével pela condugao do 

processo, de aue estê cumprindo o plano de recuperag&o judicial. 

8.9. No caso de a Cantratada estar em situagaêo de recuperacêo extrajudicial, junto com 

os demais comprovantes indispensêveis para a realizac&o do pagamento, deverd 

apresentar atestaGêo documental de gue estê honrando as obrigacées do plano de 

recuperagêo extrajudicial. 

8.10. O descumprimento das regras contidas nos subitens 8.8 e 8.9 assegurarê a Faculdade 
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Oo direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 

9. DO RECEBIMENTO 
  

9.1. Os servicos prestados ser&o recebidos pela Chefia da SeG&o de Administragêo (SFD- 
103) da seguinte forma, admitida assistência técnica e o subsidio de informacêes para este 
mister: 

9,1,1, Provisoriamente: mediante a emissêo de Termo de Recebimento Provisêrio (Anexo 
XIII), ao final de cada fase due integra o Cronograma Fisico-Financeiro correspondente, 
aguando ao caso, para posterior inspeGëo técnira, conferindo se os servicos foram prestados 
de acordo com as especificacêes e descricêes contidas no Anexo | - Termo de Referência 
deste Edital, bem como no respectivo Adendo do lote contratado e nas normas aplicêveis a 
espécie; 

9.1.1.1. O Termo de Recebimento Provisêrio (Anexo XIII) serê emitido no prazo de até 2 
(dois) dias uteis, computados ap6s a comunicacao escrita da Contratada de gue os servicos 
due integram a correspondente fase foram finalizados. 

9.1.1.2. Ap6s a emissêo do Termo de Recebimento Provisêrio (Anexo XI), a Chefia da 
Secao de Administracëo, acompanhada de assistência técnica, procederd & inspec&o dos 
servicos prestados para fins de recebimento definitivo, a ser efetuada em prazo nêp superior 
a 2 (dois) dias uteis, computados a partir do dia util seguinte & emissêo do Termo de 
Recebimento Provisério (Anexo XIII); 

9.1.1.3. O(s) servico(s) prestadol(s) gue apresentar(em) irregularidade, falha e/ou defeito de 
dgualguer natureza ou estiver(em) em desacordo com as especificacêes do Anexo |, do 
respectivo Adendo do lote contratado e/ou normas aplicêveis & espécie ser&o reportados 
em Termo Circunstanciado de Recebimento Provisêrio (Anexo XIV), devendo, pois, serlem) 
corrigido(s) pela Contratada, mantido o prego inicialmente ofertado, no prazo fixado pela 
Sec&o de Administrac&o (SFD- 103); 

9.1.1.4. A Chefia da Secao de Administracêo (SFD- 103) recusar& os servicos gue, ap6s a 
inspecêo técnica, nio apresentar(em) conformidade com as especificacêes minimas 
constantes deste Instumento, notadamente do Anexo | - Termo de Referência, respectivo 
Adendo do lote contratado e/ou normas aplicêveis & espécie, guando a Contratada se 
recusar a corrigi-los no prazo determinado; 

9.1.1.5. Correr&o por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento do objeto 
licitado, tais como seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdencidrios, 
inclusive'as decorrentes da recusa de servicos gue nêo atenderem ao Edital, ao Contrato, 
as normas aplicêveis & espécie e/lou & Proposta Comercial, ou por apresentarem 
iregularidade, falha ou defeito; 

9.1.1.6. Eventuais pedidos de prorrogacêo de prazo deverêo ser apresentados por escrito e 
protocolizados na Secëo de Administracêo (SFD-103) da Faculdade, antes do vencimento 
do prazo, devidamente justificados pela Contratada, para serem submetidos & apreciac&o 
da Faculdade; 

9.1.1.7. Considerar-se-& mora guando a Contratada nêo corrigir a falha, iregularidade e/ou 
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defeito no prazo assinalado, computada a partir do primeiro dia util seguinte ao término do 
prazo. 

  

9.1.2. Definitivamente: mediante a emissêo de Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 
XV), auando, apês a verificacêo dos servicos prestados, observado o prazo previsto no 
subitem 9.1.1.2, constatar-se gue estêo em consonência com as especificaces exigidas 
neste Edital, no Contrato, nas normas aplicêveis & espécie e na Proposta Comercial, e, na 
hipotese prevista no subitem 9.1.1.3, tiverem sido sanadas todas as iregularidades, falhas 
ou defeitos apontados pela Faculdade. 

9.2. Em até 3 (três) dias uteis contados do recebimento definjtivo, a FACULDADE 
comunicarê a CONTRATADA dol(s) servico(s) e valor(es) aprovadol(s) e autorizara a 
emissêo da correspondente nota fiscal. 

9.3. O Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XV) serê enviado & Contratada por e-mail 
ou oficio, no prazo de até 3 (três) dias uteis de sua emissêo. 

94. O recebimento definitivo n&o exime a Contratada de falhas, irregularidades, defeitos 
e/ou dissonências gue sê forem acusadas pela Faculdade posteriormente, observados os 
prazos legais/contratuais de garantia e de responsabilidade civil. 

10. DAS DISPOSICOES GERAIS 
  

10.1. Fica reservado & Comissêo de Julgamento de Licitacêes o direito de efetuar diligências 
em gualguer fase desta Tomada de Precos para verificar a autenticidade e veracidade das 
informacbes e dos documentos apresentados, bem como esclarecer ou complementar a 
instrucêo do processo, vedada a inclusêo posterior de informacao ou documento gue deveria 
constar originariamente da proposta. 

10.2. A Comissêo de Julgamento de Licitac6es, no interesse publico, poderê relevar 
omissêes puramente formais, desde aue n4o infrinjam o principio da vincula€ê&o ao 
instrumento convocatêrio. 

10.3. As normas disciplinadoras desta Tomada de Precos ser&o sempre interpretadas em 
favor da ampliac&o da disputa entre as proponentes, desde due néo comprometam o 
interesse da Administracdo e respeitem a igualdade de oportunidades entre as licitantes. 

10.4. Integram este Edital os Anexos de | a XVI. 

Sao Bemardo do ms, e seterAbro de 2021. 

YT do 
Prof. Dr. Rodrigo Gagp Freitas Vale Barbosa 

Diretor 
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