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COMUNICADO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 

 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro do ano de 2020 a Comissão Permanente de 

Licitações da FAI-UFSCar, vem por meio deste, tornar público as retificações realizadas 

no Edital e seus anexos os quais seguem transcritos abaixo: 

 

A-) DO EDITAL:  

 

O preâmbulo passa a ostentar a seguinte redação: 

 

A FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO situada no campus da Universidade Federal de São 

Carlos, à Rodovia Washington Luís, KM 235, cidade de São Carlos / SP, área norte, neste 

ato representada por sua presidente da Comissão Permanente de Licitação a Srª Fernanda 

de Carvalho, torna pública a abertura de processo licitatório, do tipo menor preço, o qual 

será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Complementar n.º 123/06, Decreto Federal 

n.º 8.538/15, Decreto Federal n.º 9.412/2018 demais legislações pertinentes e pelas 

condições estabelecidas no presente instrumento editalício. 

Os envelopes contendo a Documentação Habilitatória (envelope de n. º 01) e Proposta de 

Preço (envelope de n. º 02) deverão ser protocolados junto a Recepção da Fundação de 

Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAI.UFSCar, cujo 

endereço encontra-se acima consignado até o dia 20 de fevereiro de 2020 ás 09:00h, 

iniciando-se, em seguida a Sessão Pública de Abertura dos envelopes apresentados. 

 

O item 3.1. passa a ostentar a seguinte redação: 

 

3.1. Os envelopes contendo a Documentação Habilitatória (envelope de n.º 01) e a 

Proposta de Preço (envelope de n.º 02) deverão ser capazes de manter o sigilo do seu 

interior, sob pena de incorrer na previsão legal do artigo 94, da Lei Federal n.º 8.666/93 

devendo ainda estarem lacrados de maneira inviolável e ostentar em seu exterior de forma 

objetiva a referência de seu conteúdo, podendo para tanto ser utilizado o seguinte modelo: 
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À Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – FAI.UFSCar 

Comissão Permanente de Licitação 

Tomada de Preços n. º 001/2020  

Razão Social: 

Envelope n.º 01 – Habilitação 

Envelope n.º 02 – Proposta de Preços 

Encerramento: 20 de fevereiro de 2020 às 09:00 horas 

 

Os subitens 4.1.3.1. e 4.1.3.2. passam a ostentar a seguinte redação: 

 

4.1.3.1. Atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que 

comprovem a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com  

o objeto deste Edital. 

4.1.3.2. A Comissão Permanente de Licitação, se reserva o direito de promover 

diligências para verificar a autenticidade e idoneidade do atestado apresentado, conforme 

disposição legal contida no § 3º, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93, aplicando as sanções 

legais cabíveis em constatando falsidade documental. 

 

Os itens 6.1. e 6.3. passam a ostentar a seguinte redação:  

  

6.1. Em observância à legislação vigente, para efeito de pagamento dos serviços 

executados, serão realizados conforme Cronograma de Execução que será fornecido 

posteriormente pela coordenação do projeto e Pagamento, após a realização dos serviços 

propostos em cada etapa com a devida validação do coordenador do projeto. 

6.3. Na Nota Fiscal de Prestação de Serviço emitida deverá constar obrigatoriamente o 

número desta Licitação, bem como todas as informações exigidas no Contrato para a 

emissão da Nota Fiscal, que será encaminhada para a CONTRATANTE através de Ordem 

de Compra. 

 

O item 7.1. e 7.2.  passam a ostentar a seguinte redação:   

7.1. O valor máximo estimado para a contratação dos serviços é de R$ 8.132.33 (oito mil, 

cento e trinta e dois reais e trinta e três centavos). Salienta-se que do valor estimado 

proposto, serão descontados todos os impostos pertinentes e devidos de acordo com a 

legislação vigente. 
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7.2.  As despesas desta Licitação serão oriundas do Projeto 10.452 – ProEx nº 2922/2017-

46 - Planejamento Ambiental e Priorização de Áreas para Conservação em Boituva, 

Município de São Paulo. 

 

O item 11.3. e 11.5.  passa a ostentar a seguinte redação:  

11.3. Como condição para início dos serviços, a CONTRATADA será convocada para 

uma reunião com a Coordenação do Projeto em conjunto com o Fiscal de Segurança e 

Medicina do Trabalho. Nessa reunião será assinado respectivo instrumento contratual e 

serão discutidos também aspectos fundamentais da execução do Contrato, bem como a 

Licitante assumirá as seguintes obrigações, apresentar: 

a) - PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, a Empresa deverá atender à 

NR 9, subitem 9.1.1.; 

b)  - PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção, a Empresa deverá atender à NR 18, item 18.3. 

c) - PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, a Empresa deverá 

atender à NR 7, subitem 7.1.1; 

d) - Cópias do ASO – Atestado de Saúde Ocupacional, a Empresa deverá atender à NR 

7, subitem 7.4.4.1; 

e) - Ficha de registro de todos os funcionários, cópia da CTPS e Contrato de trabalho; e 

f)  - Para a realização de trabalhos em altura (assim considerada toda atividade executada 

acima de dois metros do nível inferior e que possua risco de queda), deverá ser observada 

a NR 35 em especial subitem 35.2. 

11.5. – Item extinto 

 

O item 15 e seus subitens passam a ostentar a seguinte redação: 

15.2. Nenhum recurso ou impugnação contra ato da Comissão Permanente de Licitação  

terá efeito suspensivo. 

15.3. Julgados os recursos, será adjudicado o objeto à licitante vencedora e homologado 

o certame. 

15.4. Havendo interposição de recurso em primeira instância, ele será julgado pela 

Comissão de Licitação, sendo o mesmo ratificado pela Autoridade Superior. 

15.5. Caso haja a não concordância da decisão da Comissão de Permanente de Licitação, 

toda impugnação tempestiva interposta será julgada pela Autoridade Superior desta 

Fundação. 

15.6. Todos os atos dos itens 15.4. e 15.5. serão publicados nos meios legais. 
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Os itens 16.3. e 16.9. passam a ostentar a seguinte redação: 

16.3. Tendo em vista a Consignação Orçamentária prever SOMENTE despesas com 

Prestação de Serviços. Será vedada apresentação de notas fiscais de materiais. 

16.9. A licitante deverá observar no contrato a forma e o prazo para início da prestação 

de serviço. 

 

B-) DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

O subitem 2.1. passa a ostentar a seguinte redação:    

2.1. Contratação de empresa especializada para escalada e coleta de material botânico em 

16 árvores altas e coleta de material botânico em fragmentos florestais no município de 

Boituva, conforme descrição constante no respectivo edital. 

 

O subitem  3.1. passa a ostentar a seguinte redação:   

3.1. Os serviços deverão ser executados em 05 (cinco) dias, de acordo com o cronograma 

disponibilizado pela coordenação do projeto; 

 

O subitem 4.3. passa a ostentar a seguinte redação:  

4.3. Os funcionários devem estar de posse e utilizando Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI para a atividade de trabalho em altura e dispositivos de proteção contra 

animais peçonhentos (perneiras) conforme procedimento da empresa e normas vigentes. 

 

Os subitens 4.7., 4.8. e 4.10., 4.11., 4.12. e 4.14. passam a ostentar a seguinte redação:  

4.7.  Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Fiscal indicado pela 

CONTRATANTE para acompanhamento da execução do objeto, prestando todos os 

esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

4.8. Atender prontamente as solicitações técnicas e eventuais reclamações. O não 

atendimento destas será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais 

previstas no Edital e seus Anexos. 

4.10. Havendo necessidade de utilização de motosserra e ou equipamento de corte quer 

seja roçadeiras ou máquinas de poda de árvores, os funcionários deverão possuir 

treinamento de NR – 12 – Máquinas e Equipamentos. Devendo estas ser registradas no 

IBAMA. 
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4.11. Caso haja atividades com motosserras, estas deverão ser registradas no IBAMA e 

os funcionários deverão possuir treinamento específico da NR 12 – Segurança no 

Trabalho em Motosserras “ANEXO V”. 

4.12. Deverão também possuir equipamentos que possibilitem a subida segura, sendo 

construída linha vertical com dispositivo de trava quedas. 

4.14. A empresa deverá  possuir funcionários registrados pela CLT e deverão possuir 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientes – PPRA, Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional  PCMSO e exames médicos compatíveis com as funções e neste caso 

os funcionários deverão possuir no Atestado de Saúde Ocupacional – ASO apto para 

trabalho em altura visando atender a NR 35. 

 

C -)  DA MINUTA DE CONTRATO  

 

Cláusula Primeira – DO OBJETO, a respectiva cláusula passa a ostentar a seguinte 

redação: 

Contratação de empresa especializada para escalada e coleta de material botânico em 16 

árvores altas e coleta de material botânico em fragmentos florestais no município de 

Boituva, conforme descrição contida no Termo de Referência do respectivo Edital. 

 

Cláusula Segunda  - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Subitem 2.2.2. Item extinto. 

 

Cláusula Terceira – DO PAGAMENTO 

O item 3.2. passa a ostentar a seguinte redação: 

3.2. Os pagamentos serão realizados através de Nota Fiscal de Prestação de Serviços de 

Terceiros. O processo será realizado pela CONTRATANTE e o documento fiscal 

APROVADO pela coordenação do projeto. O pagamento ocorrerá em até 10 dias, após a 

entrada do documento na Fundação, desde que atenda todas as exigências descritas neste 

contrato. 

 

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA, a respectiva cláusula passa a ostentar a seguinte 

redação: 

Este Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, tendo como prazo de execução 

dos serviços 05 (cinco) dias, acrescida de 30 (trinta) dias da vigência contratual 

encerrando-se no prazo de 35 (trinta e cinco) dias, permanecendo as obrigações legais das 

mailto:fai@fai.ufscar.br


 

6 

Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Rodovia Washington Luís, km 235, C.P. 147, CEP: 13.565-905, São Carlos / SP, Brasil 

Telefone (16) 3351-9000 / Fax: (16) 3351-9000 / E-mail: fai@fai.ufscar.br / Site: www.fai.ufscar.br 

 

partes até o Recebimento Definitivo do objeto, podendo ser prorrogada nos termos do 

artigo 57, da Lei 8.666/93. 

 

Cláusula Sexta – DA RESCISÃO 

O item 6.1, Letra “c” passa a ostentar a seguinte redação:     

c. Inexecução dos serviços, pela CONTRATADA, nos 10 (dez) dias posteriores à data do 

cronograma á ser disponibilizado pela coordenação do projeto. 

 

Tendo em vista as modificações acima descritas e em cumprimento ao artigo 21, §4º, da 

Lei Federal n.º 8.666/93, que possui a seguinte redação: “Qualquer modificação no edital 

exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas.”, fica alterada a data de encerramento do prazo para a entrega 

dos envelopes referentes a habilitação, proposta de preços e respectiva sessão pública de 

abertura, anteriormente fixada em 14 de fevereiro de 2020, às 09:00 horas, para  20 de 

fevereiro de 2020, às 09:00 horas, sendo mantido os demais termos anteriormente 

consignados. 

 

 

 

 

 

 

_____________VIA ORIGINAL ASSINADA_____________ 

Fernanda de Carvalho 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

FAI.UFSCAR 
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