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EDITAL
PROCESSO LICITATORIO No OOí/2020

coNVtTE

No

00í/2020

1.

DrsPosrçôESPRELTMTNARES
1.1. A Diretora Presidente do lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do
MunicÍpio de Tapiratiba no uso de suas atÍibuições, e conforme determinado pelo
Conselho de Administraçáo faz público, para conhecimento dos interessados, que se
en@ntra aberta neste lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Tapiratiba, licitaçáo na modalidade CONVITE, TIPO ÍtlENOR PREÇO.
1.2. DEPARTAMENTO INTERESSADO: Instituto de Previdência dos Servidores
Públims do Município de Tapiratiba - Diretoria Financeira.
1.3. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. Art. 64 § 3" - Decorridos 60
(sessenta) dias da data da entrega das pÍopostas, sem convocaçáo para a
contrataçáo, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
1.4. PRAZO DO CONTRATO: 12(doze) meses.
1.5. DATA e HORARIO DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 01/abril/2020 até as
10h00min.
1.6. LOCAL DE ENTREGA: Rua Francisco Vieira Ribeiro, no 420, Centro
Tapiratiba, SP.
1.7. DATA DE ABERTURA: 0llabril/2020 até as í 0h00min.
INFORMAÇÔES E ESCLARECIMENTOS E COPIA DO EDITAL: INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICíPIO DE TAPIRATIBA,
Rua Francisco Vieira Ribeiro, no 420, Centro - Tapiratiba, SP.
OBJETO
2.1. Contratação de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria Contábil na
área Previdenciária para atendimento ao Regime Próprio de Previdência Social
dê Tapiratiba, de acordo com as normas do Tribunal de Contas do Estado de Sáo
Paulo e da Secretaria de Previdência Social, através de profissionais registrados no
Conselho Regional de Contabilidade.
RECURSOSORÇAMENTÁRPS
Os recursos orçamentários seráo atendidos por verbas próprias, constante do
orçamento vigente.
OA TMPUGNAÇÃO OO eOrnl
paÍte legítima para solicitar
Qualquer pessoa, física ou jurídica,
presente
CONVITE, ou ainda para
esclarecimentos ou providências em relação ao
impugnar este edital, desde que o faça com antecedência de ate 02 (dois) dias úteis
antes da data fixada para a abeÍtura dos envelopes de habilitaçáo, devendo a
AdministraÉo julgar e responder à impugnaçáo em até 03 (três) dias úteis, sem
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. '1 13 da lei 8.666/93.
4.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital de licitaçáo perante a
este lnstltuto o licitante que náo o fizer até o 20 (dois) dia útil que anteceder a data
Íixada para €bertura dos envelopes de habilitaÉo e propostas, as falhas ou
inegularidades que o viciem, hipólese em que tal comunicação náo terá efeito de
recurso.
4.3. Quando o acolhimento da impugnaÉo implicaÍ alteÍaÉo do edital, capaz de
afetar a formulaÉo das propostas, será designada nova data para a realizaÉo do
certame.

-

I.8.
2.

3.
3.í.
4.
4.1.

é

Ruo Froncisco Vieiro Ribeiro, n" 420, Centro - Topirotibo, SP.
- CEP 13.7óG000 - Fone: {l9) 3ó57-218ó-emoil

/

CNPJ n' 05.8ó9.27510001{0

lqpirotiboprêv@lopirolibo.sp.gov.br

lt

(*

)

T:apirati,bs i'Preo
7 t utÍilttirt

d.e f>reti d.êt u:irt

4.4. A impugnaçáo feita tempestivamente pela licitante náo a impedirá de participar
deste certame até o tÍânsito em julgado da decisáo a ela pertinente.
4.5. A inabilitaçáo do licitante importa preclusáo do seu direito de participar das
fases subsequentes.
5. coNDrÇÔES DE PARTTCTPAçÃO
5.1. Poderáo participar desta licitaçáo as empresas convidadas ou que manifestem
seus interesses até as 10h00min da data marcada para apresentaçáo da proposta.
5.2. A participaÉo no presente procedimento licitatório implica na plena e
inetratável aceitaçáo das condiçóes e normas estipuladas no respectivo Convite.
5.3. Só poderáo participar desse certame as empresas que atenderem a todas as
exigências constantes deste Edítal e seus Anexos.
5.4. Náo será admitida nesta licitação a paÉicipaçáo de empresas enquadradas em
qualquer das hipóteses a seguir elencadas:
5.4.1 . Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissoluçáo
ou liquidaÉo;
Obs.: Será permitida a participaçáo de empresas em recuperaçáo judicial, nos
termos dos TCs 3987.989.15-9 E 4033.989.15-3lGP-1012016, mediante apresentação
de certidáo de concessáo de recuperaçáo judicial. Caso a empresa em Recuperaçáo
Judicial apresente certidão positiva, se faz necessário que a interessada demonstre
seu Plano de Recuperaçáo, já homologado pelo juizo competenle e em pleno vigor,
apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento
de todos os requisitos de habilitaÉo econômicê.Íinanceiras estabelecidos no edital.
5.4.2. Que em regime de mnsórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição,
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
5.4.3. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com
suspensáo por órgáo da Administraçáo Pública Direta ou indirela, nas esferas Federal,
Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial,
conforme o caso, pelo órgáo que o pratícou enquanto perduÍarem os motivos
determinantes da puniÉo; e,
5.4.4. Estrangeiras que náo funcionem no País.
Será vedada a participaçâo de pessoas anoladas no artigo 9o, da Lei 8.666/93.
Este instÍumento convocatório fica estendido aos demais cadastrados na
correspondente especialidade que maniíestarem expressamente seu interesse em
participar do certame, com antecedência de até 24 (ünte e quatro) horas da
apresentaÉo das propostas.
DA ABERTURA DA LICITAçÂO E DO CREDENCIAMENTO
No dia, horário e local designados no preâmbulo deste Edital, terá início a
sessão pública de processamento do pÍesente Convite que será conduzido pela
Comissáo de Licitaçáo realizada em conformidade com a legislação pertinente,
iniciando se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
Os inleressados em participar deveÍáo apresentar o que se segue:

5.5.
5.6,

6,
6.1.

6,Í.1. Quanto aos representantês:
a) Tratando se de Represêntante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou

assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou
tÍatando se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Regisiro
Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigaçôes em decorrência de tal investidura.
Tratando se de ProcuradoÍ apresentar termo de credenciamento conforme
modelo do ANEXO ll, do qual constem poderes específicos para negociar preço'
interpor recursos e desistir de sua intêrposiÉo e praticar todos os demais atos
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pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá
apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada na alínea'a".
O representante legal ou procurador deveráo identificar se exibindo documento
oficial de identiÍicaçáo que contenha foto.
Encenada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, e procedida à abertura do
primeiro envelope, náo serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes
retardatários.
Será admitida apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada,
sendo que cada um deles podeÉ representar apenas uma credenciada.
DAS MlcRoEMpREsAs E EMPRESAS DE PEQUENo PoRTE
No caso de participação de microempresas ou empresa de pequeno poÍte,
será observado o disposto na Lei Complementar no. 12312006.
7.2. Receberá o mesmo tratamento diferenciado e simplificado a pessoa física ou o
empreendedor individual enquadrado nos limites definidos pelo art- 30 da Lei
ComplementaÍ no. 12312006 e que participar do presente certame, bem como, as
sociedades cooperativas, nos termos do art. 34 da Lei no. 11.48812007 .
7.3. Os licitantes que se enquadrarem na Lei Complementar n'.12312006 e no art.
34 da Lei no. 11 .488/2007 e que náo possuírem quaisquer dos impedimentos definidos
no art. 30 da mencionada lei complementar, deveráo apresentar declaraçáo de
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (ANEXO V), para
poderem usufruir do tratamento diferenciado e simplificado de que trata aquela lei.

6.2.
6.3.

6,4.
,.9)
7.1.

7 .3.1. A declaraçáo de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte de que trata o item anterior deverá ser entregue juntamente
com a documentaçáo de habilitaçao.

8. DORECEBIMENTODOSENVELOPES
8.'1. No ato da abertura da reuniáo os licitantes deveráo entÍegar à Comissáo

de

LicitaÉo, a documentaçáo de habilitaÉo e a proposta de preços, em envelopes
distintos, devidamente fechados e colados, contendo na parte externa e frontal' a
seguinte inscrição:

ENVELOPE N" 01

-

DOCUMENTA

O DE HABILITA

o

INSTITUTO DE PREVIDÊNCA DOS SERVIDORES DO MUNICíPIO DE
TAPIRATIBA
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
CNPJ:

coNVrTE N" 001/2020
ENCERRAMENTO:

Ruo Froncisco Vieiro Ribêiro, no 420, Centro - Topirotibo, SP.
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ENVELOPE N" 02

-

PROPOSTA DE PREçOS

rNsTrruro oe pReuoÊNotn Dos SERVTDoRES oo uuxtcípto oe
TAPIRATIBA

DENoMtNAÇÃo socrAL DA PRoPoNENTE
CNPJ:

coNVtTE N'001/2020
I

ENCERRAMENTO:

8.2.

O licitante que náo comparecer à sessáo pública deverá encaminhar os

envelopes para a Comissáo de Licitaçáo, no endereço @nstante no pÍeâmbulo deste,
até a data e horário designados para o inicio da sessáo pública de abertura e
julgamento.
8.3. Os envelopes recebidos após o horário limite, constante no preâmbulo náo
sêráo conhêcidos e ebertos pela mmissão, sêndo postêriormenle devolvidos.
8.1. Seráo inabilitadas a licitante que náo atender qualquer das exigências do
oresente Edital.
DA DocuMENrAÇÃo DE HABtLtTAçÃo
No envelope "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃo" deverá constar,
ob atoriamente, sob pena de desqualiÍicaçáo da licitante, os documentos relativos à:
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e/ou última alteÍaçáo , c€,so
uver, devidamente formalizado e registrado, relacionado ao objeto licitatório;
Documentos de eleiçáo dos atuais administradores, traiando-se de
sociedades por açóes, acompanhados da documentação mencionada na alínea "a",
deste subitem.
Decreto de autorizaÉo e alo de registro ou autorizaçáo para funcionamento
expedido pelo órgáo competente, tralando-se de empresa ou sociedade estrangeira
em Íu ncionamento no pais, quando a áividade assim o exigir.
Registro Comercial, no caso de empresa individual; tz
Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - C.N.P.J./MF em
noa;
Documentos pessoais dos sócios (Cédula de idenlidade);tl/
Prova de Regularidade junto ao FGTS; .,
Prova de Regularidade das Contribuiçóes e Tributos Federais e Divida Ativa da tzáo, bem como õm o Sistema de Seguridade Social (INSS);
Ter em seu corpo técnico devidamente comprovado através do contrato social a
ou câ rteira assinada no mínimo um contador registrado no respectivo órgão de classe.',
DeclaraÉo de inexistência de fato impeditivo da habilitaçáo (ANEXO llll;
DeclaraÇão de que náo emprega menores (ANEXO lV); vDeclaraçáo de enquadramento-como ME ou EPP (ANEXO V).
A comprovaçáo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
.2.
no porte, bem como dos equiparados, enquadrados nos termos no art. 34 da Lei
n'. 1'1.488/07 e art. 3o, § 40, Vl da Lei Complementar no. 123/2006, somente será
exigida para efeito de contráaçáo, e náo como crndiçáo paÍa participaÉo no certame,
nos termos da legislaçáo vigente.
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9.3.

As microempresas, as empresas de pequeno porte e seus equiparados, por
ocasiáo da parlicipaçáo neste certame, deverão apresentaÍ toda a documentaçáo
exigida para efeito de comprovaçáo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restriçáo.
Havendo alguma restriçáo na comprovaçáo da regularidade Íiscal, será
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis às pessoas jurídicas determinadas no item
9.3, contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do cêrtame,
prorrogáveis por igual período,
critério da Administraçáo Pública, para a
regularizaçáo da documentaÉo.
O vencedor será declarado após o julgamento das propostas, aguardando-se
os prazos de regularizaçáo fiscaÍ para a abertura dos prazos recursaís.
Náo tendo o licitante regularizado a documentaÉo Íiscal no prazo estabelecido
no item 9.5, perderá o direito à contratação, sem prejuízo das sançóes previstas na
Administração convocar os licitantes
8.666/93, sendo facultado
Lei
remanescentes para a assinatura do contrato, na ordem de classiÍicaÉo, ou revogála por completo.
Os documentos exigidos para habilitaçâo deveráo ser apresentados em original
ou por qualquer processo de ópia autenticada por cartório competente ou por
servidor da Administraçáo, ou publicaçáo em órgáo da imprensa oficial, excelo
aqueles emitidos via internet sendo que náo carecem de autenticaÉo, contudo
reserva-se ao Instituto a prerrogativa de veriflcar a sua validade.
Os documentos náo exigidos para habilitaçáo nesta licitaçáo foram
dispensados com fulcro no parágrafo primeiro do art. 32 da Lei no. 8.666/93.
DA PROFOSTA DE PREçOS
10.1. Somente seráo abertos os envelopes com a PROPOSTA DE PREÇOS do
licitante habilitâdo, ou seja, que tenha apresentado corretamente e na íntegra os
documentos exigidos no item 9 do presente Edital.
,l0.2. Caso o licitante náo seja habilitado, serJhe-á devolvido o envelope contendo a
sua proposta de preços, ficando vedada a sua participaÉo no restante do
procedimenlo licitatório.
í0.3. Sob pena de desclassificaçáo a proposta de preços deverá atender às
seguintes exigências:
9.3.1. A proposta de preços deverá ser preenchida conforme modelo constante do
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA em papel timbrado da Empresa, com a devida
identificaÇáo do Proponente e assinada por quem de direito;
9.3.2. A Proposta deverá corresponder na íntegra ao objeto licitatório conforme
modelo do ANEXO l;
9.3.3. Deverá ser redigida, datilografada ou digitada em língua portuguesa' sem
emendar, rasuras, borróes, nem escritas nas entrelinhas ofertando preço mensal e
total por '12 (doze) meses.
9.3.4. A proposta têrá a validade de 60 (sessenta) dias, contados da data do
recebimento dos envelopes.
9.3.5. Preço, em moeda corrente nacional, já incluído os valores dos impostos e
e outros que direta ou indiretamente incidam sobre os serviços'
encargos
- incidentes
S,4. O licitante deverá aPresentar proposta de preço unitário (mensal) e global e
condiçóes dê pagamento, para a prestaÉo do serviço constante do objeto.
Seráo desclassiÍicadas as propostas que náo atenderem as condiçóes
edilícias.
licitante não poderá, em hipótese alguma, propor posteriormente,
modiÍicâçóes nos preços, prazos ou condiçóes de sua PROPOSTA, sob alegaÉo de
insuficiência de dados.

9.4.

a

9.5.
9.6.
no.

à

9.7.

9.8.
10.

9.5.
9.6. O
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11.
í.í.

DOJULGAMENTO
Caberá à Comissão de Licitaçõês/Conselho dê AdministÍação, classificar
proponentes
por ordem numérica crescente, a partir daquela que apresentar
os
proposta mais vantajosa, a qual será atribuido o primeiro lugar, de acordo com os
procedimentos previstos no Ar1. 43 da Lei Federal 8.666i93. SERA CONSIDERADA
i,lAls VANTAJOSA A PROPOSTA DE MENOR PREÇO.
11.2. O julgamento da licitaÉo, tanto para a fase da habilitaÉo quanto para a fase
da competição de preços, será efetuado pela Comissão dê Licitações/Consêlho de
Administração, em sessão pública, no dia e horário anteriormente designados.
1 1 .3. Das reunióes da Comissão de Licitações/Conselho de Administração seráo
lavradas atas com todos os dados das propostas apresentadas, as reclamaçôes e
impugnaçóes e demais ocorrências que interessarem ao julgamento do certame,
devendo a ata ser assinada pelos membros da Comissáo e por todos os presentes ao
í

ato.

11.4, As microempresas e empresas de pequeno porte que comprovarem esta
condiçâo poderáo fazer uso do benefício previsto no artigo 42 e seguintes da Lei
Complementar n". 12312006.

11.5, É facultada à Comissão de LicitaÉo ou Conselho de AdministraÉo, em
qualquer Íase do Convite, a prom@o de diligência destinada a esclarecer ou
completar a instrução do processo, desde que náo influa no resultado do certame.
íí.6. Querendo, os licitantes se faráo representar nas sessôes da Comissão por
procurador, devidamente credenciado conforme previstos no ltem 6 deste edital.
1'1.7. Somente teráo direito de fazer uso da palavra, rubricar propostas, apresentar
impugnações, reclamaçóes ou recursos e flrmar atas, os representantes legais ou
procuradores, devidamente identifi cados e habilitados.
abeÍtura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE
í í.8. Uma vez iniciada
HABILITAÇÃO", não seráo admitidas quaisquer retificaÇões e nem será permitida a
participaçáo de proponentes retardatários.
1't.9. Náo havendo possibilidade de apreciação imediata da documentaçáo, será
designada nova data para realizaçáo de sessáo pública, independente de os
licilantes estarem na sessáo ou náo, tendo por objetivo daÍ conhecimento a todos
do resultado do julgamento da habilitaçáo, devendo a Comissáo notiÍicar todos
os licitantes, quanto ao resultado.
Í'1.10. Quando todas as licitantês forem inabilitadas ou lodas as propostas forem
desclassificadas, a Comissáo de Licitaçáo, ou Conselho de Administraçáo, poderá
fixar as licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis paía a apresentaçáo de nova
documentaÉo ou proposta, em conformidade com artigo 48 da Lei Federal no.
8.666/93.

a

1í.t1. A Comissão de Licitação considerará vencedor o proponente habilitado
que apÍesentár a propostâ mais vantajosa para o lnstituto de Previdência'
ofêÍtando o MENOR PREçO.
11.12, No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após aplicado o disposto
no art. 3o, parágrafo segundo da Lei no. 8.666/93, a classificaçáo será decidida por
sorteio a ser realizado pela Comissáo de Licitaçáo, em ato público.
í't.í3. Não será consideÍada qualquer oferta de vantagem náo prevista no Convite.
11.14. Será desclassificada a proposta que náo corresponder às especificaçóes do
objeto deste edital, bem como, as inseddas no inciso lV do art. 43, §2o e §3o do arl.
44 e incisos le ll do art.48 da Lei no. 8.666/93;
1í.í5. O náo comparecimento do representante legal de qualquer dos licitantes à
sessáo pública de abertura dos envelopes, ou a falta de sua assinatura nas atas,
Ruo Froncisco Vieiro Ribêiro, no 420, Centro - TopiÍotibo, SP.
CNPJ n' 05.8ó9.27510001-80 - CEP 13.7óG0@ - Fone: {19) 3ó57-2l8ó

- e'moil

/

topiroliboprev@lopirotibo.sp.gov.br

/

\

)

Tapira,tiba Prea
,r

ailrLaat, at-g rreu1lle.,La-lill

implicará na aceitaÉo tácita dos atos realizados pela Comissáo de LicitaÉo e da
redaÇão final da ata.
1'l .16. Náo haverá tolerância para o inicio da abertuÍa desta licitaçáo, que será
realizada, impreterivelmente, na data e horáÍios maÍcados.
11.17. Ao INST|TUTO Oe pneVrOÊr,rcrA DOS SERVIDORES PÚBLrcOS DO
UUNrcíPlO DE TAHRAnBA Íica reservado o direito de rejeitar uma, várias, ou todas
âs propostas, desclassificar aquelas que náo esteja em condiçóes técnicas ou
Íinanceiras capazes de assegurar o fornecimento satisfatório, dispensar formalidades
omitidas ou relevar irregularidades sanáveis, além de revogar ou anular a presente
licitaçáo sem que assista aos interessados concorrentes o direito de reclamarem
indenizaçóes ou recompensas.
DO DIREITO DE PREFERÊNCh DAS ME/EPP
12.1. Classificadas as propostas, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da
Lei Complementar no. í 2312006, regulamentada pelo Decreto n' . 6.20412007:
ME/EPP ou equiparada considerada empatada e mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada
vencedoÍa do certame, situaçáo em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
Não ocorrendo à contrataçáo da ME/EPP ou equiparado mais bem classiÍicado
seráo convocadas, na ordem classiÍicâtória, as ME/EPP e equiparados remanescentes
considerados empatados para o exercício do direito de ofeÍtar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame.
í2.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas, empÍes€ls de pequeno porte e equiparados sejam iguais ou até
10% (dez por cênto) superiores à proposta mais bem classificada.
12.3. No caso de equivalência de propostas apresentadas pelas ME/EPP e
equiparados que se encontrem em situaÉo de empate, será realizado sorteio para
determinar a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
12.4. Somente se a contrataçáo de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do
critério de empatefalharé que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital.
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
í3.1. Os recursos e impugnaçóes deveráo ser feitos por escrito, no prazo legal, e
serão dirigidos ao Presidente da Comissáo de LicitaÉo, em conformidade com o art.
109 da Lei no. 8.666/93, mediante petiÉo fundamentada e protocolada junto à
Comissáo de LicitaÉo.
13.2. Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intençáo de
interpor recurso, mediante registro em ata da síntese das suas razóes, sendo-lhe
desde já concedido o prazo de 03 (tÍês) dias úteis para apresentaÉo das
conespondentes razóes, ficando as demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contÍarrazôes em igual número de dias, que começaráo a correr do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
'13.3. Náo serão passíveis de apreciaçáo os motivos expostos em memoriais que não
tenham sido alegados no ato da manifestação na sessáo pública de aberiura e
julgamento das propostas13.4. A falta de manifestaÉo imediata e motivada das licitantes importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicaçâo do objeto pela Comissáo de Licitaçáo
ao vencedor.
Í3.5. O recurso deverá seÍ protocolado no lnstituto de Previdência, endereçado ao
Presidente da Comissáo de Licitaçáo, em horário de expediente, em via original
dêvidamente assinado pelo responsável legal da recorrente.
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í3.6.

Náo serão conhecidos recursos interposlos enviados via fax e vencidos os
respeclivos prazos legais.
í3.7. lnterposto o recurso, a Comissáo de Licitaçáo poderá reconsiderar a sua
decisáo ou encaminhá-lo devidamente inÍormado a Diretoria Executiva, para decisáo
final.

í3.8.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
Senhora Diretora Executiva adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e
homologaÉ o procedimento.
13.9. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidaçáo
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.10. A Comissáo de Lícítação poderá sugerir, ainda, a anulação e revogação do
procedimento, o que será devidamente decidido pela Diretora Executiva.
{3.íí. Os autos do processo permaneceráo com vista franqueada aos inteÍessados
na Comissáo de Licitaçáo, no predio o INSTITUTO DE PREVIDENCIA OOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO TAPIRATIBA.
DAADJUOICAÇÃO E HOMOLOGAçÃO
14.1. Efetuada a classificaçáo Íinal e escolhida a proposta mais vantajosa, caberá ao
Conselho de AdministraÇão do INSTITUTO OE PREVIOENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLEOS DO Ír'tUNlCÍnO DE TAPIRATIBA a HOMOLOGAÇÃO do resultado, a
ADJUDICAÇÂO do objeto deste Convite e o julgamento dos recursos eventualmentê
interpostos pelos proponentes.
DOCONTRATO
'15.í. Homologado o julgamento, o licitante vencedor será convocado para assinar o
contrato, devendo faz&lo no prazo de ate 03 (três) dias corridos a contar da data do
recebimento da convocaçáo, salvo motivo justiÍicado e devidamente aceito pela
Administraçáo, podendo solicitar a pronogação do prazo, uma única vez, e por igual
período, conÍoÍme estatui o parágrafo primeiro do art. 64 da Lei n". 8.666i93, sob pena
de sujeitar-se às sançóes legais previstas neste Edital.
item anterior,
15.2. A recusa em assinar o contrato no prazo a que se referê
caÍacteriza
descumprimento total da obrigaÉo assumida, sujeitando o
inadimplente às sanções administrativas previstas na legislaçáo pertinente, sem
prejuízo de outras penalidades legalmente estabelecidas. O disposto neste item náo
se aplica aos licitantes remanescentes convocados que não aceitarem a contrataçáo,
nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao
preço e prazo.
í5.3. Caso o adjudicatário se recuse a cumprir o fixado no item '13.1, faculta-se
à Administraçáo convocar os licitantes remanescentes, sempre em oÍdem de
classificaçáo, para o fazerem nas mesmas condiçóes propostas pelo inadimplente, ou
revogar a presente licitaçáo, conforme disposiçáo do art. 64, § 20, da Lei no. 8.666i93.
15.4. O contrato obedecerá aos termos de Minuta de ContÍato constantes do ANEXO
Vl deste Êdital.
'15.5. Os casos omissos náo previstos neíe Edital seráo solucionados pela
Comissáo de LicitaÉes e/ou Conselho de Administraçáo do lnstituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Município de Aguas da Prata.
DO PRAZO DEVIGÊNCIA DOCONTRATO E DA PRORROGAÇAO
í6.1. O instrumento contratual a ser Íirmado com a empresa vencedora do presente
convite, terá ügência de í2 (doze) meses, iniciando-se na data da sua assinatura,
podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, inciso ll da Lei Federal no 8.666/93,
desde que náo atinja o limite financeiro estabelecido para a modalidade Convite de
Preços dispoío na Lei 8.666/93.
,17, DA EXECUÇÃO E LOCAL DA PRESTAçÃO DO SERVIÇO
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17.'1. A execuÉo do objeto se dará em até 60 (sessenta) dias após a homologaçáo
do processo licitatório pela autoridade competente e a assinatura do Contrato, cujos
serviços seráo prestados na sede do CONTRATANTE.
17.2. Os serviços poderáo em caráter excepcional, condicionado à autorizaçáo da
contratante, ser executados por meio eletrôni@s, tais como web, e-mail, e telefônicos.
17.3. Será rcalizada obrigatoriamente uma visita com duraçáo de no mínimo 10
horas semanais, sendo que a sua despesa deverá estar prevista no valor apresentado
na proposta de prêços.
Í7.4. Em caso de eventuais solicitações excedentes pela contratada será cobrada
despesa de viagem, n,o valor mâimo de um salário minimo por dia.
DASCONDIÇOES DE PAGAMENTO
í7.í. O pagamento à empresa vencedora será mensal, mediante apresentaçáo da
Nota Fiscal dos ServiÇos.
DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO
18.1. O valor oíertado náo será reajustado no prazo contratual (12 meses),
entretanto, em caso de prorrogaçáo será admitido, nos têrmos contratuais o
realinhamento de pÍeços, mediante aplicação de índice que náo ultrapasse o da
inflaçáo apurada pelo IBGE, apenas para recompor equilíbrio econômico-Íinanceiro,
conforme disposto no artigo 65 parágrafos 1o e 20 da | .ei no 8.666/93DAS SANÇÔES, INADIMPLENCIA E RESCIÇAO
í9.í. Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, que deveráo ser
juizo do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
devidamente comprovados,
SERVIDORES PÚBLICOS oO MUNICIPIO DE TAHRAnBA, a licitante vencedora
incorrerá em sançóes nos c€lsos de mora e execuçáo e/ou inadimplemento do objeto
deste convite, ocasiôes em que o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVTDORES
PÚBLICOS Do MUNIC|PIO DE TAHRAnBA poderá aplicar as sançóes previstas nos
artigos 86 e 87 da Lei Federal 8666/93, com as multas dimensionadas nos termos dos
itens seguintes:
20.'1.í.Sâo aplicáveis as sançôes previstas no capítulo lV da Lei Federal no.8.666/93,
e demais normas pertinentes.
20.1.2.O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, náo mantiver
a proposta, comporlar-se de modo inidôneo ou fizer declaraçáo falsa, estará sujeita à
pena de suspensáo de seu direito de licitar e contratar com a administraÇáo, pelo prazo
de ate 02 (dois anos).
20.1 .3. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado da
contratação, tanto ao licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,
e que venha a ser inabilitada por ter apresentado documentos que seguramente
náo atendam às exigências deste edital, quanto aos demais licitantes que dêem
causa a tumultos durante a sessáo pública de abertura e julgamento das propostas
ou ao retardamento dos trabalhos em razáo de comportamento inadequado de seus
representantes.
20.1.4.As sançôes sáo independentes e a aplicação de uma náo exclui a das outras.
20.2. O prazo para pagamênto de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimaçáo do infrator, sob pena de inscriçáo do respeciivo valor na Dívida Ativa do
Município, sujeitando-se o devedor ao competente processo judicial de execuçáo.
20.3. O licitante vencedor que infringir os termos contratados, ou ainda, náo cumprir
as obrigações assumidas ou os preceitos legais, fica sujeito às penalidades previstas
na legislação específica.
20.4. Resguardam-se os direitos da Administraçáo em caso de rescisáo
administÍativa prevista no art. 77 da Lei no. 8.666/93.
DO SUPORTE LEGAL
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21.'1. Este CONVITE é regulado pelas disposiçôes do presente edital, Lei federal
No8.666/93 na sua forma atual e Lei Orgânica do Município.
DAs DrsPosrçôEs FrNAts
22.1. A Administração Municipal se reserya o direito de, a qualquer tempo, antes da
assinatura do contrato, revogar a presente licitaçao, por razôes de interesse
administrativo ou público, em parecer esoito e devidamente fundamentado.
22.2. Quaisquer dúvidas decorrentes do presente Edital poderáo ser ^esclarecidas
pela Comissâo dê Licitaçáo, na sede do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES pÚeLtCOS OO mUlrclAO DE TAPIRATIBA, no endereço constante
do preâmbulo deíe, no horário normal de expediente ou pelos fones/fax: (19) 36579800 RAMAL 2048 ou (19) 3657-2í86.
22.3. Para conhecimento do público, foi expedido o presente Convite e aÍixado no
quadro de editais do lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Tapiratiba/SP, como de @stume.
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Águas da Prata/SP, em 25 de março de 2020'

NELSON

DE SOUZA

Diretor Presidente
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