
                                                                         

                                                                             

 Rua Álvares Cabral, 370 – Centro – Ribeirão Preto – SP – CEP 14010-080 
 fone +55 16 3977-8111  

 www.theatropedro2.com.br 

E D I T A L  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 
Processo de Compras nº 056/2018 

 
A FUNDAÇÃO D. PEDRO II, torna público que, nas datas, horários e local, abaixo assinalados, fará realizar 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 00_/2018, com critério de julgamento de MENOR PREÇO 
POR LOTE, em conformidade com as disposições deste Edital e respectivos anexos. 
 
Modalidade: Pregão Presencial 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Regime de Execução: Indireta. 
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL 
Repartição Interessado: FUNDAÇÃO D. PEDRO II 
Dotação Orçamentária: 
Prazo de Validade: 12 (doze) meses, prorrogável conforme Lei 8.666/93. 
Valor Estimativo Anual: R$ 20.880,00 (vinte mil, oitocentos e oitenta reais) 
 
CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: às 9 horas de 05/09/2018. 

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO DE DISPUTA 
 
Local: Secretaria Municipal de Administração. 
Departamento: Materiais e Licitações 
Endereço: Via São Bento s/nº. 
Bairro: Jardim Mosteiro   CEP.: 14.085-459 
Cidade: Ribeirão Preto    Estado: São Paulo 
Fone: 0xx16 3977 8842   Fax: 0xx16 3977 8833 ramal 8882  

 

Fundamento Legal: o Presente Pregão Presencial é regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/02, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
posteriores, e o Decreto Municipal nº 14, de 15 de janeiro de 2003. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. RETIRADA DOS EDITAIS: Na Fundação Theatro Pedro II - Departamento Administrativo, situada na Rua 
Álvares Cabral, 370 – Centro – Ribeirão Preto, das 09h00min às 17h00min, tel.: 0xx16 3977.8111. Os Editais 
poderão ser retirados gratuitamente mediante apresentação pen-drive, para cópia eletrônica do Edital, ou através 
do site: www.ribeiraopreto.sp.gov.br 
 
1.2. DATA E LOCAL PARA APRESENTAÇÃO E ABERTURA DE ENVELOPES: Os envelopes contendo a 
proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o 
credenciamento dos interessados, às 9 horas do dia 05/09/2018, no local acima indicado, e será conduzida pelo 
Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio designados nos autos do processo em epígrafe. A abertura dos 
envelopes será feita na sala de reuniões, no mesmo local, dia e horário supramencionados. Ocorrendo decretação 
de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a realização deste evento na data marcada, 
a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova 
comunicação. 

 
1.3. ANEXOS: Fazem parte integrante e indissociável deste Edital os seguintes anexos: 

 
ANEXO I -   Proposta Comercial; 
ANEXO II -  Termo de Referência; 
ANEXO III - Declaração de Atendimento das Condições de Habilitação; 
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ANEXO IV - Modelo de Procuração; 
ANEXO V - Modelo de Declaração de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/2006; 
ANEXO VI - Modelo de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da CF; 
ANEXO VII - Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
ANEXO VIII - Declaração de Conhecimento e Condições Locais para Cumprimento do Objeto da Licitação; 
ANEXO IX- Minuta de Contrato, disponibilizada no site. 
 
1.4. Os Pedidos de Esclarecimento deverão ser protocolizados na Fundação Theatro Pedro II - Departamento 
Administrativo, situada na Rua Álvares Cabral, 370 – Centro – Ribeirão Preto até no máximo 03 (três) dias úteis 
anteriores do fixado para entrega das propostas e deverão ser encaminhados por ofício em papel timbrado da 
empresa, assinados pelo representante legal da consulente, não sendo aceitos por Fac-Símile, Internet, etc. As 
respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas por notas informativas e/ou avisos divulgados na 
internet no site da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, endereço www.ribeiraopreto.sp.com.br, sem 
identificar, porém, quem formulou a consulta. 

 
1.5. A Impugnação deverá ser protocolizada, em conformidade com o artigo 41 da Lei Federal 8.666/93, no 
departamento de materiais e licitações, através de ofício em papel timbrado, assinado pelo representante legal da 
consulente, identificando o endereço, telefone e e-mail (se houver). 
 
1.6. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. Constitui-se objeto da presente licitação o Contratação de empresa especializada para manutenção e 
assistência técnica de 04 (quatro) elevadores instalados no Theatro Pedro II, com fornecimento de mão de 
obra especializada e peças originais, conforme descrito em edital e anexos. 
 
2.2. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Contrato, prorrogáveis 
conforme Lei 8.666/93. 
 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação 
que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 
 
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 
a) suspensas ou impedidas de licitar e contratar com o Município de Ribeirão Preto e as declaradas inidôneas para 
licitar e contratar com quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta Federal, Estadual 
ou Municipal; 
b) reunidas em consórcio, que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;  
c) enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
d) em processo de Falência, concurso de credores ou em dissolução ou liquidação. 

 
3.3. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se 
sujeitará às penalidades cabíveis. 
 

3.4.  VISTORIA 
 
3.4.1 Poderá ser realizada vistoria ao(s) local(s) determinado(s) no Anexo I (Memorial Descritivo), a qual visa 

dar ao licitante conhecimento dos serviços, sua localização e particularidades, em data a ser agendada 
antecipadamente com a Fundação Theatro Pedro II - Departamento Administrativo, situada na Rua Álvares 
Cabral, 370 – Centro – Ribeirão Preto, tel.: 0xx16 3977.8111 e realizada nos dias úteis no horário das 08:00 
às 17h00, obedecendo a data limite do presente Edital.  
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3.4.2.  A vistoria poderá ser realizada desde a abertura da licitação até a data limite constante no preâmbulo do 
Edital, devendo ser previamente agendada, conforme o subitem 3.4.1. 

 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
4.1.1. Instrumento público ou particular de procuração, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado poderes ao 
credenciado para representá-la em todos os atos do certame, em especial para formular ofertas de lances e para 
interpor recurso ou desistir do direito de recorrer (vide modelo de procuração constante no Anexo IV). 
 
4.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores (última ata de eleição). 
 
4.1.2.1. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício. 
 
4.1.3. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa, sob pena 
da exclusão sumária das representadas. 
 
4.2. As Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e aquelas enquadradas no art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006 deverão apresentar a Declaração de Enquadramento na Lei Complementar 123/2006 (Anexo V) – esta 
declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e separadamente dos envelopes 
(habilitação e proposta de preços) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretendem se beneficiar do 
Regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e alteração posterior. 
 
4.3. Os documentos supramencionados poderão ser apresentados no ORIGINAL ou por qualquer processo de 
CÓPIA AUTENTICADA por Cartório competente e serão retidos para oportuna juntada aos autos do presente 
processo de compras. 
 
4.4. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados nos 
termos do presente Edital. 
 
4.5. Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá 
representar apenas uma credenciada. 
 
4.6. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por 
ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
4.7. O credenciamento da licitante implica a responsabilidade legal da mesma ou seu representante legal e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão presencial. 

 
4.8. A Declaração de pleno atendimento aos requisitos de Habilitação (Anexo III), a Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta (Anexo VII), de acordo com os modelos estabelecidos nos Anexos ao Edital e o 
CREDENCIAMENTO deverão ser apresentados fora dos Envelopes nº 1 e 2, devidamente preenchidos.  
 
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 
5.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes 
dizeres: 
 
Envelope nº 1 – Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 
Processo de Compras nº 056/2018 
Pregão Presencial nº 001/2018 
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Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção e assistência técnica de 04 (quatro) elevadores 
instalados no Theatro Pedro II, com fornecimento de mão de obra especializada e peças originais, conforme 
descrito em edital e anexos. 
Razão Social da Proponente: 
CNPJ/MF:  
 
Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação 
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 
Processo de Compras nº 056/2018 
Pregão Presencial nº 001/2018 
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção e assistência técnica de 04 (quatro) elevadores 
instalados no Theatro Pedro II, com fornecimento de mão de obra especializada e peças originais, conforme 
descrito em edital e anexos. 
Razão Social da Proponente: 
CNPJ/MF:  
 
5.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto 
às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador. 
 
5.3. Os documentos necessários à habilitação e credenciamento deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas. 
 
5.3.1. Nenhum documento será autenticado durante as sessões de licitação. 

 
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
 
6.1. O Envelope nº 01 “PROPOSTA DE PREÇOS”, deverá conter a proposta propriamente, redigida no idioma 
português, com as seguintes informações: 
 
6.1.1. Razão Social da Empresa, endereço completo e CNPJ/MF; 
 
6.1.2. Número do Pregão; 
 
6.1.3. Preço unitário e total anual proposto para a execução dos serviços, expresso em moeda corrente nacional; 
 
6.1.3.1. No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos e espécies de encargos incidentes 
sobre a execução dos serviços, na forma prevista no presente Edital, de forma a constituir a única e integral 
remuneração em retribuição à sua execução, não sendo admitido impor à Administração qualquer valor 
adicional a posteriori. 
 
6.1.4. Dados da conta bancária, constando o nome do banco, a agência e o número da respectiva conta. 
 
6.1.5. Prazo de validade da proposta: (mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da apresentação). 
 
6.1.6. Ao final data, assinatura e identificação do responsável pela elaboração da proposta. 

 
7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
 
7.1. No Envelope nº 02 “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, deverão ser apresentados os documentos a seguir 
discriminados, em original, por qualquer cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da 
imprensa oficial, ou ainda, extraídos via internet, sujeitos à consulta. 
  
7.1.1. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Nas certidões 
solicitadas será considerado o prazo de validade constante no documento ou o previsto em lei, e na sua ausência, 
quando emitidas no máximo 90 (noventa) dias anteriores a data limite para o recebimento das propostas. 
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7.1.2 Observar quanto a mesclagem de documentos se está sendo exigido Atestado de Capacidade Técnica. 
 
7.1.3. O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial (domicílio) da 
empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretenda 
contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto Atestado de 
Capacidade Técnica, Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

 
7.1.4. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados sequencialmente 
por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 

 
7.2. A apresentação da cópia reprográfica autenticada do Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pela 
Secretaria da Administração da Prefeitura do Município de Ribeirão Preto, ou de qualquer outro Órgão Público, 
inclusive o SICAF, demonstrando o Registro Cadastral da empresa e dentro do seu prazo de validade, supre as 
exigências referentes à apresentação dos documentos aludidos nos subitens 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 e 7.4.1. 
 
7.3. A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 
 
7.3.1. Para Empresário Individual: Registro comercial. 
 
7.3.2. Para Sociedade Empresária: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações 
subsequentes, devidamente registrados.   

  
7.3.3. No caso de Sociedade por Ações (Sociedade empresária do tipo S/A): O ato constitutivo e alterações 
subsequentes, devendo vir acompanhados de documentos de eleição de seus administradores em exercício.  

 
7.3.4. Para sociedade simples ou cooperativa: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das 
pessoas jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

 
7.4. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em:  
 
7.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, relativa ao domicilio (filial) ou sede (matriz) do licitante. 
 
7.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativa ao domicílio (filial) ou sede 
(matriz) do licitante. 
 
7.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal que deverá ser comprovada através da apresentação 
de Certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal, referente ao ramo de atividade do objeto licitado, 
relativa ao domicilio (filial) ou sede (matriz) do licitante, não havendo necessidade de apresentação de Certidão 
emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 
 
7.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deverá ser comprovada através da apresentação 
de Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado, referente ao ramo de atividade do objeto licitado, 
em que estiver situado o domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante. 
 
7.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, que deverá ser comprovada através da apresentação 
da Certidão dos Tributos Mobiliários (ISSQN), referente ao ramo de atividade do objeto licitado, relativos ao 
domicílio ou sede do proponente.  

 
7.4.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do Certificado 
de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 
 
7.4.7. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, que deverá ser comprovada através da apresentação 
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
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7.4.8. A licitante devidamente enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em conformidade 
com a Lei Complementar nº 123/06, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista, 
mesmo que apresentem alguma restrição.  
 
7.4.8.1. Será concedido à licitante vencedora, enquadrada no caput deste item, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
prorrogável por igual período a critério da administração pública, para pagamento ou parcelamento do débito e 
para emissão de eventuais certidões negativas ou certidões positivas com efeito de certidão negativa. 
 
7.4.9. As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa.  
 
7.5. Outras Comprovações 
 
7.5.1. Juntar Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal 
(ANEXO VI). 
 
7.5.2. Juntar Declaração de que que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para 
cumprimento das obrigações objeto desta licitação (ANEXO VIII). 
 
7.6. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 

 
7.6.1. Comprovação de registro do(s) profissional(is) responsável(is) Técnico(s) e da empresa, no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU.  
 
 

7.6.2. Comprovação de aptidão da empresa para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto desta licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente. 
 
 

7.6.3. Demonstração da Licitante que mantém para a execução do objeto do presente Edital, da data da entrega 
da proposta até vigência final do Contrato, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo 
CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica - por execução de serviços de característica 
semelhante ao objeto desta licitação. 
 
 

7.6.4. A comprovação de que alude o subitem 7.6.3., far-se-á através de: Contrato Social da empresa devidamente 
registrada, fotocópia DO REGISTRO DA CTPS, FICHA DE EMPREGADO OU CONTRATO DE TRABALHO, 
SENDO POSSÍVEL A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO QUE PREENCHA OS REQUISITOS E 
SE RESPONSABILIZE TECNICAMENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Súmula 25 – TCE / SP). 
   
7.6.5. Declaração formal de Disponibilidade de Equipamentos, materiais, Aparelhamento e do Pessoal Técnico 
Especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação. 
 
7.6.6. A empresa deverá apresentar declaração em Papel Timbrado declarando expressamente que  cumpre as 
Normas Regulamentares sobre Segurança . 
 
7.7. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔNICO-FINANCEIRA consistirá em: 
 
7.7.1. Certidão negativa recuperação judicial ou de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
Não constando do documento o prazo de validade, será aceito documento emitido 90 (noventa) dias 
imediatamente anteriores à data de sua apresentação. 
 
7.7.2. No caso de empresa em recuperação judicial será aceita certidão positiva, desde que acompanhada do 
Plano de Recuperação, devidamente homologado pelo juízo, em vigência, e que demonstre a capacidade de 
atedimento das exigências para a comprovação econômico-financeira previstas no Edital.  
 
7.8. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como 
válidas as expedidas 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
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8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
  
8.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se 
com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
 
8.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro em envelopes separados, a proposta de preços 
e os documentos de habilitação. 
 
8.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições 
fixados no Edital. 

 
8.3.1. No tocante aos preços as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como 
corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
8.3.2. Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável; 
b) Que apresentarem ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes; 
c) Omissos ou vagos bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
d) Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste edital; 
e) Que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

 
8.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes 
critérios: 
 
a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; e 
b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três).  
c) No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número 
de licitantes. 
 
8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma 
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-
se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
 
8.6. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos 
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
 
8.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
formulação de lances. 
 
8.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa 
de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. 
 
8.9. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
 
8.10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do MENOR PREÇO GLOBAL, 
decidindo motivadamente a respeito. 
 
8.10.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do 
julgamento. 
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8.11. Considerada aceitável a oferta de MENOR PREÇO GLOBAL, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
 
8.12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser saneadas 
na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante a verificação 
efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 
8.12.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis 
de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 
8.12.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 
informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
 
8.13. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e 
declarada vencedora do certame, devendo encaminhar no prazo de até 48 horas nova proposta com os devidos 
valor(es) do(s) arrematado(s). 
 
8.14. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade 
e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
9. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1. Proclamada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, 
ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada imediata vista dos autos do 
processo. 
 
9.1.1. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante implicará na decadência do direito de recurso. 
 
9.1.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
9.1.3. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo. 
 
9.2. Não serão aceitos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes não 
habilitados legalmente ou não credenciados no processo para responder pelo licitante. 
 
9.3. Não serão aceitos recursos efetivados através de fac-símile ou e-mail, ligação telefônica ou verbal, devendo 
os mesmos obrigatoriamente serem protocolizados, em ORIGINAL ou através de CÓPIA AUTENTICADA, dirigidos 
ao Diretor do Departamento de Materiais e Licitações, na Secretaria da Administração, informando o número do 
PREGÃO em tela. 
 
9.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará 
o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 
9.5. O resultado final do Pregão será divulgado no Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto, facultada a sua 
divulgação na internet. 
 
9.6. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas e das 
classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia do Pregoeiro até a efetiva formalização da 
Ata. 
 
10.  PRAZO E CONDIÇÕES CONTRATUAIS. 
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10.1. PRAZO 
 
10.1.1. Adjudicado o objeto da licitação à PROPONENTE vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da convocação, para assinar o contrato. 
 
10.1.2. Na eventualidade de a PROPONENTE, regularmente convocada a assinar o contrato, estando sua 
proposta dentro do prazo de validade, se recusar a fazê-lo, aceitá-lo ou retirá-lo no prazo fixado no item 10.1.1., 
ser-lhe-á aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 

 
10.1.3. Nesse caso, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto poderá ainda, convocar as PROPONENTES 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições da 
proposta vencedora. 

 
10.1.4. O contrato decorrente desta licitação será formalizado por termo. 
 
10.1.5. No ato da assinatura, a empresa deverá indicar o preposto que representará a empresa. 
 
10.2. CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 
10.2.1. A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto poderá, até a assinatura do contrato, desclassificar a empresa 
vencedora por despacho fundamentado sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, se tiver notícia de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação 
que desabone sua idoneidade financeira, técnica ou administrativa: 

  
10.2.2. Poderá haver alterações contratuais com acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias à 
execução do objeto, conforme Lei Federal no. 8.666/93; 
 
11. CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 
11.1 Para fins de aplicação de reajuste contratual, adotar-se-á o indicador econômico IPC (FIPE) estabelecendo 
como data inicial para a concessão do reajuste o prazo de doze meses a contar da data da apresentação da 
proposta, com a utilização da seguinte fórmula paramétrica: 

 
 
 
 
Onde: 
R = parcela de reajuste; 
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês de aplicação do último 
reajuste; 
IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de referência de preços, 
ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES 
 
12.1.  Da Contratada: 
 
12.1.1. Efetuar a prestação dos serviços conforme especificações deste edital e seus anexos e em consonância 
com a Proposta de Preços. 
 
12.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÕES exigidas na licitação; 
 

R   = Po  x 
[( IPC ) 

- 1 
] 

IPCo 
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12.1.3. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do Contrato, de modo a conduzi-los 
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo 
determinado. 
 
12.2. Da Contratante: 
 
12.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços. 
 
13. DAS SANÇÕES 

13.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Ribeirão Preto e será descredenciado do 
sistema de cadastramento de fornecedores do Município de Ribeirão Preto pelo prazo de 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.  

13.2. Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Prefeitura 
e sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, a contratada ficará sujeita, a critério 
da Prefeitura, as seguintes penalidades: 
 
13.2.1. Em caso de inadimplência parcial, multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, sem prejuízo 
das demais penalidades previstas na legislação pertinente. 
 
13.2.2. Em caso de inadimplência total, multa de 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, sem prejuízo 
das demais penalidades previstas na legislação pertinente. 
 
13.2.3. Em caso de atraso na execução dos serviços, a multa será diária e na razão de 0,5% (meio por cento) do 
valor global do contrato. 
 
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
14.1 Os pagamentos serão mensais e efetuados seguindo-se os seguintes critérios:  
 
a) O pagamento do preço pactuado será efetuado em parcelas mensais, de acordo com os serviços efetivamente 
realizados, devendo a Contratada emitir a respectiva Nota Fiscal Eletrônica que, devidamente comprovada e 
atestada pelo Órgão Gestor do objeto desta licitação, devendo ser paga em 07 (sete) dias após sua emissão.  
b) Serviços: descriminação dos serviços executados, tempo gasto na execução dos serviços (quantidade de horas) 
e preço de mão-de-obra/hora (observando o valor vigente em contrato); 
d) Peças e demais materiais aplicados – discriminação das peças aplicadas (nomenclatura e código), preços 
(conforme tabela do fabricante) e o valor do desconto (observando o percentual previsto em contrato). 

 
14.1.1.1. Em caso de devolução da Nota Fiscal Eletrônica ou Recibo para correção, o prazo para pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 
 
14.1.2 . O pagamento do preço pactuado dar-se-á exclusivamente mediante depósito Bancário na conta Corrente 
indicada pelo licitante vencedor, sendo vedado à emissão de título de crédito para fins de cobrança do Município 
do Preço Pactuado. 
 
14.1.3 No caso de atraso nos pagamentos sobre o valor devido à Contratada, incidirá correção monetária com 
base no indicador econômico IPC – FIPE, correspondente ao período decorrido entre a data do adimplemento das 
obrigações e a do efetivo pagamento. 
 
14.1.4. O pagamento da primeira parcela e das subsequentes ficará condicionado à apresentação ao Órgão 
Gestor do objeto desta licitação, dos documentos a seguir mencionados: 
 
a) Apresentação da Guia de Previdência Social (GPS) devidamente quitada; 
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b) Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Informação à Previdência 
Social (GFIP) devidamente quitada, destacando os empregados designados para a execução do objeto ora 
contratado; 
c) Declaração destacando informações constantes na Guia GPS pertinente aos empregados designados para a 
execução do objeto ora contratado, constando: 
c.1) número do contrato a que se refere o documento; 
c.2) número da Nota Fiscal Eletrônica / Fatura; 
c.3) número de empregados; 
c.4) salário contribuição; 
c.5) segurados e empresa (campo 06 - GPS). 
d) Apresentação da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre Serviços - ISS, devidamente quitada. 
 
15. DAS OBRIGAÇÕES 
 
15.1. Permitir o livre acesso da fiscalização credenciada pela CONTRATANTE ao local dos serviços; 
 
15.2. Reparar defeitos ou substituir peças, suprimentos ou acessórios dos elevadores com recursos próprios, em 
caso de dano provocado direta ou indiretamente pelos seus técnicos; 
 

15.2.1. As peças originais fornecidas deverão possuir garantia; 
 
15.3. Refazer ou corrigir os serviços não aceitos com absoluta prioridade e diligência; 
 
15.4. Fornecer à CONTRATANTE, peças, suprimentos ou acessórios destinados às manutenções dos elevadores; 
 
15.6. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, dado que os seus empregados 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 
 
15.7. Manter, durante toda a execução deste Contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação exigidas na Lei nº 8.666/93 e no Edital de licitação; 
 
15.9. Atender as solicitações de manutenção corretiva e de fornecimento de peças, suprimentos e acessórios na 
forma e nos prazos previstos neste instrumento; 
 
15.11. Todas as peças avariadas substituídas deverão ser devolvidas à Proponente, na ocasião da vistoria para 
atestar o recebimento do serviço executado, juntamente com a referida Nota Fiscal para liquidação, ou diante da 
impossibilidade, o envio de fotocópia da nota fiscal de compra da peça. 
 
15.12. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados aos elevadores, seus equipamentos e acessórios, 
durante a permanência e execução dos serviços;  
 
15.13. Responsabilizar-se por danos causados direta ou indiretamente a FUNDAÇÃO D. PEDRO II ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados, quando da execução dos serviços; 
 
15.14. Prestar serviços contratados, inclusive socorro mecânico, 24 horas, de segunda a sexta feira, aos sábados, 
domingos e feriados; 
 
15.15. Observar rigorosamente o cumprimento da legislação referente à Segurança e Medicina do Trabalho, ou 
de outro diploma legal que vier a substituí-la, assim como observar e cumprir às normas relativas à Engenharia e 
Segurança do Trabalho, emitidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
 
15.16. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 
desde que este não ultrapasse o limite de 25%; 
 
16. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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16.1. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
16.2. Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, revogar, a qualquer tempo, no todo 
ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
 
16.3. Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e esta 
Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do 
processo licitatório. 
 
16.4. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
16.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 
e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 
 
16.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de Ribeirão Preto. 
 
16.7. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei nº 10.520 de 17/07/02, Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas 
posteriores alterações, e Decreto Municipal nº 14 de 15/01/03. 
 
16.8. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 
 
16.9. Fica designado o foro da Comarca de Ribeirão Preto para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas deste 
Edital. 
 
 
 

Ribeirão Preto, 21 de agosto de 2018. 
 

 
 
 
 

Mariana Aude Jábali 
Presidente do Theatro Pedro II 
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