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EDITAL  

TOMADA DE PREÇOS N. º 001/2020 

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 

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, doravante denominada CONTRATANTE, 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 14 de fevereiro de 2020 ás 09:00h, 

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

 

 1. DO OBJETO  

1.1. O presente Edital refere-se à: 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. 

 

1.2. O andamento processual do presente certame, bem como qualquer situação 

relacionada ao mesmo poderá ser acompanhada através do site da FAI.UFSCar, a saber: 

www.portaldecompras.fai.ufscar.br. 
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1.3. As licitantes deverão verificar atentamente ao Termo de Referência e em caso de 

dúvidas, solicitar os devidos esclarecimentos no prazo previsto neste Edital pois a 

CONTRATADA não deverá executar os serviços em desacordo com os mesmos sob 

pena de incorrer nas cabíveis penalidades. 

 

2. DA LEGISLAÇÃO REGENTE 

2.1. O presente Edital será regido pelos termos neste consignado, pela Lei Federal n. º 

8.666/93, pela Lei Complementar n. º 123/06, pelo Decreto Federal n. º 8.538/15, Decreto 

Federal n.º 9.412/2018 e demais instrumentos legais pertinentes. 

 

3. DOS ENVELOPES 

 

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: 

 

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: 14 de fevereiro de 2020 às 09:00 horas 

 

3.2. A Comissão recomenda que todas as Licitantes encaminhem seus respectivos 

representantes para acompanhar as sessões públicas. 
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4. DA HABILITAÇÃO  

(Documentação a constar do envelope n. º 01) 

 

4.1. Para participar do presente certame licitatório os interessados deverão apresentar, por 

processo de cópia autenticada através de cartório, a seguinte documentação: 

 

4.1.1. A documentação relativa à regularidade jurídica conforme previsto pelo 

artigo 28, da Lei Federal n.º 8.666/93, compreenderá:  

 

4.1.1.1. Em se tratando de empresa individual: Registro Comercial. 

4.1.1.2. Em se tratando de sociedades comerciais: ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social, em vigor e devidamente registrado. 

4.1.1.3. Em se tratando de sociedades por ações: ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social, em vigor, devidamente registrado e, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores.  

4.1.1.4. Em se tratando de sociedades civis: inscrição do ato constitutivo, 

acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

4.1.1.5. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país: decreto de autorização e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir. 

 

4.1.2.  A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme 

previsto pelo artigo 29, da Lei Federal n.º 8.666/93, compreenderá: 

 

4.1.2.1. Prova de Inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ). 
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4.1.2.2.  Prova de inscrição junto ao Cadastro de Contribuintes Estadual, 

ou Municipal, se houver, da sede de licitante, pertinente ao ramo de 

atividade e compatível com o objeto da licitação.  

 

4.1.2.3.  Prova de regularidade junto as fazendas: Federal, Estadual e 

Municipal, da sede da licitante. 

 

4.1.2.4. Prova de regularidade junto a Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, devendo em ambas as certidões, 

restar demonstrada a situação regular quanto aos encargos sociais 

instituídos por Lei.  

 

4.1.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos junto a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos 

instituídos pelo artigo 642-A da Consolidação das Lei do Trabalho - CLT. 

 

4.1.3.  A documentação relativa à qualificação técnica, conforme previsto pelo 

artigo 30, da Lei Federal n.º 8.666/93, compreenderá: 

 

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 Instrumento Convocatório; 

 

4.1.3.2. A municipalidade, 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. 
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4.1.4. A documentação relativa à Qualificação Econômico Financeira, 

conforme previsto pelo artigo 31, da Lei Federal n. º 8.666/93, compreenderá: 

 

4.1.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses 

da data de apresentação da documentação habilitatória.   

 

4.1.4.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física. 

 

4.1.4.3. Comprovação de que detém patrimônio líquido, relativo à data da 

apresentação da documentação habilitatória, na forma da lei, admitida a 

atualização deste, através de índices oficiais, de no mínimo 10% (dez por 

cento) do valor estimado para a presente contratação, a saber: 813,23 

(oitocentos e treze reais e vinte e três centavos). 

 

4.1.4.4. Nos termos da Lei Complementar n. º 123/06, as Microempresas 

e as Empresas de Pequeno Porte devem apresentar toda a documentação 

habilitatória na Sessão Pública destinada para tanto, mesmo que haja 

alguma restrição quanto à sua regularidade fiscal: 

 

4.1.4.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, 

mailto:fai@fai.ufscar.br
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a contar da homologação do resultado do certame, prorrogáveis por 

igual período a critério desta Fundação, para a regularização da 

documentação sem prejuízo quanto à abertura do envelope 

referente a Proposta de Preço. 

 

4.1.4.4.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto 

no subitem 4.1.4.4.1, implicará decadência ao direito de 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas pela Lei Federal n.º 

8.666/93, sendo facultado à esta Fundação, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a licitação. 

 

4.1.4.4.3. Serão abertos os envelopes de Proposta de Preço das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que tenham 

apresentado todos os documentos exigidos para habilitação, desde 

que a única exigência descumprida seja de regularidade fazendária. 

 

4.1.5. Após o encerramento do prazo previsto para o recebimento de ambos os 

envelopes, a saber: envelope referente a habilitação (envelope n.º 01) e envelope 

referente a proposta de preço (envelope n.º 02), nenhum outro documento será 

recebido nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou esclarecimentos 

às propostas apresentadas, salvo por expressa solicitação da Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

4.1.6. Na data e horário previstos no subitem editalício de número 3.1, à vista dos 

interessados presentes, serão abertos os envelopes contendo a Documentação 

Habilitatória, os quais serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes; 

mailto:fai@fai.ufscar.br
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4.1.7. As licitantes poderão designar representantes, para que na Sessão Pública 

de abertura dos envelopes, estes possam a representar de maneira plena. Para 

tanto, o representante deverá apresentar à Comissão Permanente de Licitação, 

procuração, devidamente constituída pelo proprietário, sócio ou responsável legal 

pela empresa licitante. Em se tratando de sócio, na condição de representante, este 

deverá comprovar sua situação mediante apresentação da pertinente 

documentação.  

 

4.1.8. Não serão considerados como motivos para a desclassificação das licitantes, 

simples omissões ou irregularidades na documentação, desde que sejam 

irrelevantes para o procedimento licitatório e que não transgridam os direitos das 

demais licitantes. 

 

4.1.9. Será inabilitada a licitante que apresente documentos de habilitação em 

desacordo com as normas prescritas no presente edital, que não apresentem 

quaisquer dos documentos exigidos, bem como a licitante que: 

 

4.1.9.1. For declarada inidônea para licitar e contratar com o poder 

público. 

4.1.9.2. Que tenham dirigente ou responsável técnico, mesmo que 

subcontratado, que seja funcionário ou membro da administração da 

UFSCar ou da FAI.UFSCar.  

4.1.9.3. Que tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) 

anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou, ainda, 

empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer 

mailto:fai@fai.ufscar.br


 

8 

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 

 

trabalho, salvo na condição de aprendiz e isso a partir dos 14 (quatorze) 

anos. 

 

4.1.10. Não serão aceitos documentos contendo rasuras e a Comissão Permanente 

de Licitação reserva-se no direito de solicitar a via original de qualquer 

documento, sempre que julgar necessário. 

 

4.1.11. Será desconsiderada a documentação habilitatória e a proposta de preço 

apresentada em desconformidade com as condições estabelecidas pelo presente 

instrumento, não sendo de responsabilidade desta Comissão Permanente de 

Licitação os envelopes apresentados fisicamente em outros setores, dependências 

ou repartições que não aquela indicada no subitem editalício de número 3.1. ou 

enviados por via postal. 

 

4.1.12. Na sessão de abertura da documentação habilitatória será lavrada Ata na 

qual restará consignado o registro das principais ocorrências e possíveis gravames 

apresentados. 

 

4.1.13. Havendo renúncia expressa de todas as Licitantes ao direito de interpor 

recurso contra o resultado do julgamento da habilitação no ato em que foi adotada 

a decisão, a Comissão Permanente de Licitação poderá realizar a abertura dos 

envelopes “Proposta de Preços” na mesma data, havendo tempo hábil e sendo 

conveniente para a CONTRATANTE, de tudo lavrando-se Ata. 

 

4.1.14. Decorrida a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente aceito pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

mailto:fai@fai.ufscar.br
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4.1.15. É vedada a participação de licitantes na forma de consórcio ou associação.  

 

4.1.16. Fica desde já esclarecido que a FAI.UFSCar não realizará qualquer 

autenticação de documentos.  

 

4.1.17. A participação no presente certame licitatório, através da apresentação dos 

evelopes, implicará na aceitação plena e irretratável das normas e especificações 

que a ordenam. 

 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS  

(Documentação a constar do envelope n. º 02) 

 

5.1. A Proposta de Preço deverá ser apresentada em sua via original, redigida com clareza 

sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada, 

rubricada, devendo ainda obrigatoriamente, conter:  

 

a-) O preço unitário e global, em registro numérico e por extenso; 

b-) O número desta Tomada de Preços, a razão social, o CNPJ, endereço físico, o 

telefone e o e-mail da licitante; 

c-) O prazo em que a empresa licitante executará o serviço, observando o limite 

máximo de: 05 (cinco) dias; 

d-) As propostas de preços referente a pretendida contratação, na qual deverá restar 

consignado todas as etapas do cronograma de execução, o qual se baseia nas condições 

de pagamento; 

 e-) A validade da proposta de preço, observado o prazo mínimo de: 60 (sessenta) dias; 

f-) O nome da instituição bancária; o número da agência e da conta bancária, através 

da qual deverá ser efetuado o pagamento, caso a empresa licitante seja a vencedora do 

certame; 

mailto:fai@fai.ufscar.br
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g-) A data e a assinatura do representante legal da licitante. 

 

5.2. As empresas licitantes deverão considerar, para efeito de orçamento, todas as 

informações escritas e especificadas no presente Edital. 

 

5.3. A licitante deverá indicar distintamente os preços que compõem o preço global, 

lembrando, que a licitante poderá adotar a sua própria sistemática para a elaboração do 

orçamento desde que apresente preços exequíveis. 

 

5.4. A apresentação da proposta de preço pela empresa licitante implica na aceitação plena 

de todas as cláusulas e condições deste Edital, de seus anexos e especificações técnicas, 

bem como a sujeição à Lei Federal de n.º 8.666/93 e demais normas complementares e 

ainda, comprometimento expresso em relação ao conteúdo por ela declarado.  

 

5.4.1. A empresa licitante, ao apresentar a proposta de preço, considerando que tal 

ato ocorre após a fase de esclarecimentos, confirma, de forma tácita, que a 

apresentação de proposta se deu de forma livre e clara quanto às especificações 

técnicas e jurídicas que regem a presente licitação. 

 

5.5. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todas 

especificações fornecidas para execução dos serviços: 

 

5.5.1. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como 

transgressões às normas técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante 

formular imediata comunicação escrita à Comissão Permanente de Licitação, no 

prazo estabelecido no item 16.7 deste edital, para fins de esclarecimento. 

 

mailto:fai@fai.ufscar.br


 

11 

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 

 

5.6. Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação 

às características técnicas, prazo de entrega e preço dos serviços ou de qualquer outra 

condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas 

destinadas a sanar apenas falhas formais e hipótese do reajuste de preço de cada etapa e 

do valor global da prestação de serviço, previsto no subitem editalício de número 7.1, 

alterações as quais serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

5.7. A falta de data e/ou assinatura da proposta de preço apresentada somente poderá ser 

suprida pelo representante legal presente à Sessão Pública e com poderes para esse fim, 

sendo desclassificada a licitante que não satisfizer tal exigência. 

 

5.8. O preço ofertado deverá contemplar todos os encargos sociais e trabalhistas; os 

equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento 

dos trabalhos e quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços. 

 

5.9. A proposta de preço apresentada, a qual será considerada para efeitos de julgamento, 

é de total e exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito futuro de 

pleitear qualquer alteração. 

 

5.10. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em real (R$), em algarismo 

arábico e, de preferência, por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, 

desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 

 

5.11. A cotação apresentada e considerada para efeito de julgamento será de exclusiva e 

total responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. A Licitante deve ter máxima atenção para com os preços ofertados, documentos 

e projetos antes do oferecimento da proposta, pois se obrigará a oferecer serviços pelos 
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preços de sua proposta, não podendo alegar erro durante a execução da obra objeto do 

Contrato. 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

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

executados, serão realizados conforme Cronograma de Execução e Pagamento, após a 

realização dos serviços propostos em cada etapa com a devida validação do coordenador 

do projeto. 

 

6.2. Os pagamentos decorrentes dos serviços executados serão efetuados no prazo em 

conformidade com o Cronograma de Execução e Pagamento, mediante a apresentação de 

Nota Fiscal de Prestação de Serviço à CONTRATANTE. 

 

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 e através de 

Ordem de Compra. 

 

7. DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 

 

7.1. O valor máximo estimado para a contratação para os 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 Seleção Pública 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. 

8. DO PROCEDIMENTO 

 

8.1. No local indicado no preâmbulo, a Comissão Permanente de Licitações procederá ao 

exame das condições exigidas no item 4 (DA HABILITAÇÃO). 

 

8.2. Considera-se como Representante Legal qualquer pessoa credenciada pela Licitante, 

mediante Contrato ou Procuração para falar em seu nome durante a reunião de abertura 

dos envelopes, seja referente à habilitação ou proposta. 

 

8.3. Entende-se por documento credencial:  

 

a) Contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da Empresa Licitante. O 

documento deverá ser apresentado e cópia autenticada por cartório;  

b) Procuração da Licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em 

seu nome em qualquer fase desta Licitação;  

 

8.4. O documento credencial deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação 

no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes Habilitação e Proposta ou 

quando esta o exigir.  

 

8.4.1. Fica claro que cada pessoa credenciada poderá representar apenas uma 

Licitante. 
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8.5. A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará ou 

desclassificará a Licitante, mas impedirá o Representante de se manifestar em seu nome. 

 

8.6. Após analisar os documentos das Licitantes, todas as páginas serão rubricadas pelos 

membros da Comissão e pelos Representantes presentes ao ato. 

 

8.7. Na hipótese de ser designado outro dia para abertura dos envelopes contendo as 

propostas, serão eles rubricados pelos presentes no seu fecho de modo a garantir-lhes a 

inviolabilidade. 

 

8.8. Será elaborada Ata circunstanciada que será assinada pelos presentes à sessão. 

 

8.9.  Serão devolvidos via Correios a documentação dos Licitantes inabilitados, os 

envelopes fechados que contenham suas propostas, desde que não tenha havido recurso, 

ou após sua denegação. 

 

9. DA CLASSIFICAÇÃO E DO JULGAMENTO 

9.1. A Comissão Permanente de Licitações procederá ao exame e classificação das 

propostas e emitirá parecer fundamentado, indicando a de menor preço. 

 

9.2. Em caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, proceder-se-á sorteio 

em sessão pública a ser previamente designada. 

 

9.3. Não será levada em conta, para efeito de julgamento, qualquer oferta ou vantagem 

não prevista neste Edital. 
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9.4. Qualquer elemento apresentado na Proposta que indique vantagem à Licitante 

desclassificará a Proposta. 

 

9.5. A Comissão procederá a leitura das propostas e serão rubricadas pela Comissão e 

pelas Licitantes presentes. 

 

9.6. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da 

CONTRATANTE, poderá ser solicitada prorrogação geral da referida validade a todos 

os Licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo. 

 

9.7. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos 

envelopes, sem a solicitação ou a convocação de que trata o item anterior, os Licitantes 

ficam liberados dos compromissos assumidos. 

 

9.8. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Omitirem ou descumprirem quaisquer das exigências do presente Edital, sempre 

observado o Princípio da Razoabilidade e Impessoalidade; 

b) Cujos materiais não atendam às especificações deste Edital e seus anexos; 

c) Que apresentem preços inexequíveis, assim considerados, os termos do artigo 48, 

§1º, da Lei 8.666/93, tomando-se por base o valor orçado pela CONTRATANTE. 

Sendo verificada a inexequibilidade frente ao preço orçado pela CONTRATANTE, a 

Comissão Permanente de Licitação instaurará diligência para que a Licitante 

demonstre a viabilidade do oferecimento pelo preço cotado; 

d) Que apresente preço global da obra superior ao valor máximo estipulado pela 

CONTRATANTE (valor global estimado para a obra - vide atenciosamente o item 

7.1 do Edital); 
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9.9. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Comissão poderá a seu critério, 

fixar às Licitantes prazo de até 8 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas 

isentas de vícios. 

 

9.10. O resultado do julgamento será divulgado na forma prevista em Lei e também 

constante deste Edital. 

 

9.11. À Comissão de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o 

julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus Anexos, e 

a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital. 

 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

10.1. Caberá impugnação do Edital, nos termos do art. 41, da Lei 8.666/93. 

 

10.2. Caberá recurso, nos termos do art. 109, da Lei 8.666/93, prazo de 5 (cinco) dias 

úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata. 

 

10.3. Caberá exclusivamente às Licitantes acompanhar eventuais alterações/retificações 

do Edital, sendo que tais alterações serão publicadas no Portal de Compras da 

CONTRATANTE, e no Diário Oficial da União, bem como ficarão afixadas no quadro 

de avisos na Recepção da CONTRATANTE. 

 

10.4. Caso haja concordância das Licitante a CONTRATANTE poderá registrar em Ata 

da sessão de abertura dos envelopes renúncias à apresentação de recursos, com a 

finalidade de agilizar o procedimento licitatório, caso em que será desnecessário publicar 

no Diário Oficial da União. 
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11. DA FORMALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO, EXECUÇÃO, INEXECUÇÃO E 

RESCISÃO DO CONTRATO 

 

11.1. O Contrato a ser firmado com a vencedora da Licitação terá de integrar, além do 

disposto neste Edital, os preceitos aplicáveis da Legislação correlata à matéria. 

 

11.2. A vencedora do certame terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para proceder à 

assinatura do instrumento contratual, a contar da publicação/comunicação do Ato de 

Homologação do objeto licitado. 

 

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

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

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

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

artigo 57, da Lei 8.666/93. 

11.2.2.  A garantia apresentada deverá cobrir todo o período de vigência e deverá ser 

prorrogada se houver aditamento de prazo, bem como realizar a complementação do valor 

se houver acréscimo de serviços ao contrato. 

 

11.3. Como condição para início da obra, 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: 

 

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

atender à NR 9, subitem 9.1.1.; 
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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. 

 

11.4. Na referida reunião, a Licitante designará um preposto que será responsável pela 

interlocução entre a CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO, este último designado pela 

CONTRATANTE.  

 

11.5. No caso da ocorrência de aditamentos de prazo, valor ou ambos, a CONTRATADA 

fica obrigada a apresentar a complementação da garantia, observadas as mesmas 

condições da garantia inicial. 

 

12. DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 

12.1. Consideram-se integrantes do objeto todo e quaisquer serviços ou materiais 

necessários para execução e cumprimento ao Cronograma de Execução e Pagamento. 
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12.2.  O serviço objeto deste Edital deve ser executada no prazo de 05 (cinco) dias 

corridos a contar da data determinada no contrato, de acordo com as especificações 

constantes deste Edital. 

 

12.3. O prazo previsto para a execução dos serviços poderá ser excepcionalmente 

prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde 

que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela 

CONTRATANTE, observado o disposto nos incisos I a VI, do § 1º, do artigo 57, da Lei 

nº 8.666/1993. 

 

13. DO PAGAMENTO 

 

13.1. Será realizado pagamento conforme Cronograma de Execução e Pagamento aos 

serviços executados e aprovados pela coordenação do projeto. 

 

13.2. Do valor das Notas Fiscais apresentadas para pagamento, serão deduzidos de pleno 

direito pela CONTRATANTE: 

a) As multas, indenizações ou despesas devidas por ato de autoridade competente, em 

decorrência do descumprimento pela CONTRATADA de Leis ou regulamentos 

aplicáveis à espécie; 

b) Cobranças indevidas. 

 

14. DAS PENALIDADES 

 

14.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas acarretará a 

aplicação, a juízo da CONTRATANTE das seguintes sanções independente do 

cancelamento da Ordem de Compra: 
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14.1.1. Advertência; 

14.1.2. Multas: 

 

14.1.2.1. Multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre 

o valor dos serviços/etapas/parcelas executados com atraso. Decorridos 30 

(trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade 

da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução 

total; 

 

14.1.2.2. Multa moratória de 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre 

o valor total da parcela não adimplida do Contrato, para ocorrências de atrasos 

em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas 

demais alíneas; 

14.1.2.3. Multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 

Contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento) no 

caso de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia; 

 

14.1.2.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 

CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou 

cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II, 

do art. 78, da Lei nº 8.666/93; 

 

14.1.2.5. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção 

das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento 

convocatório, a qual será calculada sobre o valor total da parcela não 

adimplida do Contrato; 
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14.1.2.6. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total 

do Contrato, no caso de rescisão por inexecução total do objeto;  

 

14.1.2.7. Multa compensatória de 15% (quinze por cento) aplicada de forma 

proporcional à obrigação inadimplida, em caso de rescisão por inexecução 

parcial do objeto. 

 

14.1.2.8. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 

(dois) anos;  

 

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

15.1.  Não serão conhecidas as Impugnações e Recursos apresentados fora do prazo legal 

subscrito por Representante não habilitado legalmente, ou não identificado no processo 

para responder pelo proponente. 

 

15.2. Nenhum recurso ou impugnação contra ato da Comissão terá efeito suspensivo. 

 

15.2. Julgados os recursos, será adjudicado o Objeto à Licitante vencedora e homologado 

o certame. 

 

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

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

 

15.4. Caso haja a não concordância da decisão da Comissão, toda impugnação tempestiva 

interposta será julgada pela Autoridade Superior desta Fundação. 
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15.5. Todos os atos dos itens 15.4 e 15.5 serão publicados nos meios legais. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1. O simples fato da participação na Licitação importa em irrevogável adesão da 

Licitante aos termos deste Edital, pelo o que se obriga sob as sanções ao integral 

cumprimento de sua proposta. 

 

16.2. A Comissão Permanente de Licitações poderá rejeitar as propostas em caso de não 

preenchimento correto das condições e especificações constantes nesse Edital, podendo 

ainda revogar a Licitação, anulá-la ou adquirir no todo ou em parte o objeto licitado. 

 

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

“serviços” será vedada apresentação de Notas Fiscais de materiais e serviços. 

 

16.4. As dúvidas e os casos omissos serão solucionados pela Comissão Permanente de 

Licitações, com base nas disposições da Lei n° 8.666/93. 

 

16.5. O presente Edital bem como seus anexos poderão ser consultados no Portal de 

Compras disponível no sítio eletrônico da CONTRATANTE. 

 

16.6. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos também no 

endereço mencionado, no preâmbulo deste Edital. 

 

16.7. A solicitação de esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital e 

de outros assuntos relacionados a presente Licitação, deverá ser efetuada pela Empresa 

interessada em participar do certame até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data 
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estabelecida no presente Edital, para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes 

“Habilitação e Proposta”. 

 

16.8. As solicitações de esclarecimento deverão ser enviadas para o e-mail 

natalia.santos@fai.ufscar.br conforme estipulado no item 16.7. 

 

16.8.1. O esclarecimento de dúvida a respeito do Edital e de outros assuntos 

relacionados a presente Licitação serão divulgados mediante publicação de notas 

no Portal de Compras, no endereço http://www.portalcompras.fai.ufscar.br cabendo 

às Licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção das informações prestadas pela 

Comissão Permanente de Licitação. 

16.8.1.1 As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas 

mediante publicação no Portal de Compras da CONTRATANTE. 

 

16.9. A Licitante deverá observar no Contrato Administrativo a forma e o prazo para 

início da prestação de serviço. 

 

16.10. A critério da Comissão de Licitação e no interesse da Administração, sem que 

caiba aos participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a Licitação ter: 

16.10.1.  Adiada sua abertura; 

16.10.2. O Edital alterado, com fixação de novo prazo para a realização do certame. 

16.10.3. A Licitação poderá ser revogada ou anulada, a juízo da CONTRATANTE, 

no todo ou em parte, sem que às Licitantes caibam o direito a qualquer indenização 

ou reembolso, nos termos da Lei. 

 

16.11. Ao Licitante que tem interesse em participar pessoalmente dos atos licitatórios, 

não será permitido a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos, entre eles 
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celulares, smartphones, tablets, pagers e computadores. Em especial, tal vedação ocorrerá 

no momento da abertura dos envelopes de habilitação e de abertura de propostas. 

 

17. DO FORO 

 

17.1. O Foro Federal da Comarca de São Carlos será o competente para dirimir 

controvérsias relacionadas com o cumprimento do Contrato ligado ao objeto deste Edital. 

 

Constituem Anexos Digitais que compõem o presente Edital: 

 

Anexo I  

1. Termo de Referência 

 

Anexo II 

2. Minuta de Contrato  

 

São Carlos, 29 de janeiro de 2020. 

 

 

___________VIA ORIGINAL ASSINADA__________ 

Fernanda de Carvalho 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

FAI.UFSCar 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. JUSTIFICATIVA 

1.1. A contratação dos respectivos serviços deverá ser realizada, uma vez que os 

equipamentos existentes na Universidade Federal de São Carlos, campus, Sorocaba não 

alcançam a altura dos equipamentos existentes no campus. 

 

2. OBJETO 

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 instrumento convocatório. 

 

3.  DO PRAZO  

3.1. Os serviços deverão ser executados durante 05 dias, de acordo com cronograma 

disponibilizado a coordenação. 

 

4.  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

4.1. Serviços de escalada em árvores altas (25 a 30m de altura) e coleta de material 

botânico. Se faz necessário contratar o serviço pois o equipamento de pesquisa (podão) 

não alcança estas árvores altas. 

 

4.2. A empresa deverá atender aos certificados NRs 06, 10, 12, 18, 35 com os devidos 

EPI’s e identificação nas camisas mencionando o nome e a logomarca da empresa;  
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4.3.  Os funcionários estarem equipados com os equipamentos de segurança EPI  

dispositivos de proteção contra animais peçonhentos (perneiras) e EPIs para a atividade 

de trabalho em altura conforme procedimento da empresa e normas vigentes. 

 

4.4. Responder por todas as despesas referentes às obrigações decorrentes do direito de 

propriedade intelectual, trabalhistas, tributárias, previdenciárias, fiscais e de acidentes de 

trabalho no ambiente da CONTRATANTE;  

 

4.5.  Responder, objetivamente por todos e quaisquer danos pessoais e materiais causados 

por seus empregados ou prepostos as dependências, instalações e equipamentos da 

CONTRATANTE e/ou de terceiros, decorrentes de ações ou omissão culposa ou dolosa, 

devidamente comprovadas, procedendo, imediatamente, os reparos ou indenização 

cabíveis, assumindo seus ônus, e, se assim não proceder, a CONTRATANTE lançará 

mão dos créditos a que fizer jus para ressarcir os prejuízos a que tem direito;  

 

4.6.  Não transferir o objeto a outrem, no todo ou em parte, sem prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE;  

 

4.7.  Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte de Gestor 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 Instrumento Convocatório e seus Anexos;  
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4.9. Os funcionários que serão indicados para a execução dos serviços, deverão possuir 

treinamento específico para atividades envolvendo trabalho em altura visando atender a 

NR 35; 

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; 

 

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. Os funcionários deverão estarem equipados com Equipamento de Segurança 

Individual – EPIs dispositivos de proteção contra animais peçonhentos, (perneiras) e os 

EPIs para atividade de trabalho em altura conforme procedimento constantes nas normas 

vigentes; 

 

4.13.  A empresa deverá disponibilizar em horário integral um veículo que deverá estar a 

disposição com motorista para atender ocorrências emergências; 

 

4.13.1. O motorista deverá ter ciência do procedimento a ser seguido em caso de 

emergência; 

 

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

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

Saúde Ocupacional - PCMS 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. 
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

Termo de Contrato firmado entre a Fundação 

de Apoio Institucional ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – FAI.UFSCar e 

xxxxxxxxx objetivando a prestação dos 

serviços de xxxxxxx. 

 

A FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, com sede na Rodovia Washington Luiz, Km 235, 

São Carlos-SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 66.991.647/0001-30, neste ato representada, 

na forma de seu Estatuto, por seu xxx xxxxxx, xxxxxxxx, doravante denominada 

CONTRATANTE e xxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, 

CEP: xxxxxx-x, nºxxx, xxxxx, doravante denominada CONTRATADA firmam o 

presente Contrato sob as seguintes cláusulas e condições: 

 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste contrato, a prestação de serviço Contratação de empresa 

objetivando a prestação dos seguintes serviços: xxxxxxxxxxxx. 

 

Cláusula Segunda - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

2.1. DA CONTRATADA: 

2.1.1. Arcar com os custos de material, execução e montagem das instalações que se 

fizerem necessárias ao seu uso durante a execução dos serviços; 

2.1.2. Cumprir as diretrizes e elementos técnicos estabelecidos e informados pela 

CONTRATANTE; 

 

mailto:fai@fai.ufscar.br


 

29 

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 

 

2.2. DA CONTRATANTE: 

2.2.1. Estabelecer, com competência única e exclusiva, os serviços a serem 

executados; 

2.2.2. Arcar com todos os encargos sociais e fiscais, taxas e emolumentos, e demais 

despesas legais que recaírem sobre o Contrato; 

2.2.3. Providenciar, no prazo estabelecido, o pagamento de prestação de serviço de 

terceiros contratados. 

 

Cláusula Terceira - DO PAGAMENTO 

 

3.1. A CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços 

OBJETO do presente Contrato, o valor integral a ser descontado do Projeto xxxxxx - 

xxxxxxxxxxxxx o valor de R$ xxxxxxxxxxxx que serão realizados através da 

apresentação de Nota Fiscal de Prestação de Serviços. 

 

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

Terceiros, e 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 atendas todas as exigências descritas neste 

item. 

 

Cláusula Quarta - DAS PENALIDADES 

4.1. A CONTRATANTE poderá, a seu juízo, aplicar à CONTRATADA as penalidades 

previstas na Lei 8.666/93, bem como as convencionadas abaixo: 

 a. Advertência escrita; 

b. Multa; 

       c. Suspensão temporária do direito de participar em licitação da 

CONTRATANTE; 
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4.2. A advertência escrita será aplicada, independentemente de outras sanções cabíveis, 

quando houver afastamento das condições técnicas ou contratuais estabelecidas. 

 

4.3.  As multas serão calculadas sobre o valor total do Contrato e serão: 

a. 10% (dez por cento) pelo descumprimento de qualquer das obrigações ora 

pactuadas, excluídas aquelas que ensejam a rescisão do Contrato, relacionadas 

nos casos previstos na Cláusula Sexta; 

b. 20% (vinte por cento) se der motivo à rescisão contratual. 

 

4.4. As multas serão descontadas dos pagamentos devidos à CONTRATADA, possível, 

ainda, a retenção de eventuais créditos da contratada, a cobrança judicial de eventuais 

débitos remanescentes, bem como executar a garantia prestada. 

 

Cláusula Quinta - DA VIGÊNCIA 

5.1. Este Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura encerrando-se no prazo de 

30 (trinta) dias, podendo sua vigência ser prorrogada através de termo aditivo, caso haja 

interesse entre CONTRATADA e CONTRATANTE mantendo-se seus efeitos até o 

recebimento definitivo dos serviços. 

 

Cláusula Sexta - DA RESCISÃO 

6.1. O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE 

nas hipóteses legais previstas e, em especial, nos seguintes casos: 

 a. Atraso na execução dos serviços por prazo superior a 20% (vinte por cento) do 

prazo global, por responsabilidade exclusiva da CONTRATADA; 

 b. Suspensão da execução dos serviços, pela CONTRATADA, por prazo superior 

a 05 (cinco) dias, sem justificativa e prévia autorização da CONTRATANTE; 
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 c. Inexecução dos serviços, pela CONTRATADA, nos 10 (dez) dias posteriores 

à data de assinatura do Contrato; 

 d. Utilização deste Contrato, pela CONTRATADA, como caução ou garantia 

para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da 

CONTRATANTE; 

 

6.2. A rescisão contratual motivada pela CONTRATADA poderá ensejar, além da 

aplicação das penalidades previstas, responsabilidade por perdas e danos ocorridos; 

 

6.3. O presente Contrato será rescindido, de pleno direito, independentemente de 

interpelação judicial, salvo motivo de força maior plenamente justificável, e aceito pela 

CONTRATANTE, nas hipóteses legais previstas. 

 

Cláusula Sétima – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1. A CONTRATADA declara-se ciente de que na eventualidade de órgão repassador 

deixar de conceder os recursos para o pagamento objeto do presente contrato, este ficará 

automaticamente distratado, ou caso haja liberação parcial, o valor deste instrumento 

ficará reduzido ao valor efetivamente liberado, independentemente, em ambos os casos, 

de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, não cabendo a CONTRATADA, em 

tal hipótese, qualquer direito e, conseqüentemente, qualquer pretensão de indenização ou 

de ressarcimento por qualquer dano emergente ou lucro cessante contra a 

CONTRATANTE.  

 

Cláusula Oitava - DO FORO E DO REGIME LEGAL 
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8.1. As partes elegem o Foro da Comarca de São Carlos-SP, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a se tornar, para dirimir quaisquer dúvidas 

decorrentes deste Contrato, o qual é celebrado sob a égide do Código Civil Brasileiro e 

a Lei 8666/93. 

 

E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as partes assinam o 

presente em 02 (duas) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo 

firmadas. 

 

São Carlos, xx de xxx de 2020. 

 

 

CONTRATANTE 

 

xxxxxx 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

1._____________________________     2._______________________________ 

Nome: xxxxxxxxxx                                       Nome: xxxxx 

RG.: xxxxxx-x               RG.: xxxxxxx-x 
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