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EDITAL - TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO CENTRAL “GUIOMAR 

ROEBBELEN”. 

 

 

O Instituto Alpha, através de sua Diretora Presidente, faz saber que: 

 

Acha-se aberta, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, licitação do tipo 

menor preço, sob o regime de execução indireta de empreitada por preço 

global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO CENTRAL “GUIOMAR 

ROEBBELEN”, decorrente do Termo de Fomento n° 013/2021 firmado entre o 

Instituto Alpha de Medicina para Saúde e a Prefeitura Municipal de 

Cubatão/SP,  conforme objeto sob o título específico, indicado no ANEXO I 

deste edital. 

 

Os interessados em participar da presente licitação deverão entregar até 

às 10:00 horas (horário de Brasília) do dia 22/03/2022, junto à Comissão de 

Compras designada para este ato, sito na Cidade de Santos, Estado de 

São Paulo, na Rua Amador Bueno, 333 – 18º andar, cj. 1816, dois (02) 

envelopes, um contendo a "documentação", e o outro a "proposta” de 

preços, tudo conforme previsto neste edital, cuja abertura dos mesmos se 

dará no dia, horário e local acima citados, em ato público. 

 

A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
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1993 e suas alterações posteriores, e em especial, pelas normas e 

condições expressas neste edital. 

 

Os interessados em obter a cópia do Edital e seus respectivos anexos 

deverão dirigir-se ao Departamento de Compras e Licitações, localizada na 

Rua Amador Bueno, 333 – 18º andar, Cj. 1816, Centro, Santos/SP, de segunda 

a sexta, das 09hs às 16hs, recolhida a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) 

referente às cópias, ou gratuitamente no site oficial do Instituto: 

www.alphainsituto.com.br  

 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRONTO 

SOCORRO CENTRAL “GUIOMAR ROEBBELEN”, conforme condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 

1.2. O orçamento base e planilha referencial composta pelas Tabelas SINAPI / 

SIURB / CPOS / FDE para execução do presente objeto é de R$ 1.509.945,00 

(um milhão quinhentos e nove mil novecentos e quarenta e cinco reais).  

 

2. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

2.1. O prazo de execução dos serviços será de até 90 (noventa) dias , 

contados a partir da data de assinatura do contrato de prestação de 

serviços oriundos deste. 

2.2. O prazo de vigência contratual será de 100 (cem) dias, contados a partir 

de sua assinatura. 

 

3. DAS INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL 

3.1. Maiores informações e esclarecimentos referentes a presente Licitação 

serão fornecidas pela "Comissão de Compras”, desde que solicitado por 
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escrito, somente até o 2º (segundo) dia útil anterior à data de encerramento 

do prazo de entrega dos envelopes, desde que devidamente protocolados 

na Sede do Instituto Alpha das 09:00 horas até às 17:00 horas, ou pelo e-mail: 

licitacao@alphainstituto.com.br 

3.2. Caso isto não ocorra, pressupõe-se que os elementos fornecidos são 

suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, o 

direito a qualquer reclamação para participação no presente certame. 

 

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. O pagamento será efetuado através de transferência bancária no 

prazo de até 07 (sete) dias contados da data da entrega das Notas Fiscais. 

4.2.  O pagamento dar-se-á do seguinte modo: primeira parcela ocorrerá 

após 20 dias do início da prestação dos serviços, mediante medição; a 

segunda parcela ocorrerá em até 40 dias após início da prestação dos 

serviços, mediante medição, a terceira parcela em 60 dias, e a parcela final 

quando da conclusão da obra, medição e apresentação do Relatório 

Conclusivo por parte da CONTRATADA.  

4.3. Quando da emissão da Nota Fiscal, a Contratada deverá fazer constar 

no corpo da mesma: especificação esmiuçada dos serviços efetuados, o 

número desta Tomada de Preços, número do Termo de Fomento n° 013/2021, 

e o local dos serviços. 

 

5. DO(S) PREÇO(S) 

5.1. Os preços unitários deverão ser fixos, equivalentes aos de mercado na 

data da apresentação das propostas, formulados em Real (R$). 

5.2. Deverão estar inclusos no(s) preço(s), todas as despesas necessárias à 

execução dos serviços, inclusive transporte, salários, impostos, seguros e outros 

encargos, não cabendo, portando, a ALPHA o pagamento de qualquer ônus. 
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6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DESTA LICITAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação quaisquer empresas interessadas do 

ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na 

forma da lei e que atendam às exigências de habilitação previstas neste 

Edital, para participar da licitação os interessados deverão: 

6.1.1. Entregar até o dia, horário e no local indicado no preâmbulo deste 

edital, junto à Comissão de Compras, dois (02) envelopes, os quais deverão 

ser apresentados na forma prevista neste edital. 

6.1.2. Apresentar carta indicando seu representante, modelo de 

credenciamento (ANEXO VI) para que este acompanhe os trabalhos da 

presente licitação, sendo dispensada a carta quando o interessado estiver 

representado por sócio proprietário, devidamente comprovado no ato 

através do contrato social da licitante interessada, sendo que em ambos os 

casos, a autorização ou o contrato social deverão constar fora dos 

envelopes de documentação ou de proposta. A não apresentação da 

autorização cerceará o direito da licitante em ser representada na sessão 

pública, cabendo-lhe tão somente a entrega dos envelopes. 

6.1.3. A visita técnica é OBRIGATÓRIA  e os interessados poderão visitar o 

local de execução dos serviços até o 2º (segundo) dia útil anterior à data 

previsto para a entrega das propostas. A visita deverá ser agendada 

previamente junto à Comissão de Compras, com no mínimo 24 horas de 

antecedência da data pretendida, através do e-mail 

“licitacao@alphainstituto.com.br” ocasião em que a  e m p r e s a  

i n t e r e s s a d a  s e  f a rá  r e p r e s e n t a r  m e d i a n t e  a p re s e n t a ç ã o  d o  

T e r m o  d e  C r e d e n c ia m e n t o  d e  V i s i t a  T é c n i c a  ( A N E X O  I V ) ,  e  

será fornecido pelo Instituto o Atestado de Visita em nome da empresa, 

indicando o responsável da licitante interessada em participar da Licitação, 

conforme modelo (ANEXO V) deste edital. 

6.1.4. Ser a empresa considerada Habilitada com apresentação dos 
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documentos exigidos no item "09"; 

6.1.5. Satisfazer as condições e exigências do presente Edital. 

6.2. A participação nesta Licitação implica na integral e incondicional 

aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital. 

 

7. SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NA LICITAÇÃO, QUANDO: 

7.1. Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 

7.2. Aquelas que estiverem na data fixada para apresentação dos 

Envelopes, cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar ou 

contratar com a Administração Pública ou suas Autarquias; 

7.3. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

7.4. De servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação, nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 

8666/1993. 

7.5. O licitante que estiver em recuperação judicial, deverá apresentar plano 

de recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, 

sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico 

financeiro estabelecidos no edital. 

 

8. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

8.1. Na data, hora e local definidos neste Edital, cada Licitante deverá 

apresentar a COMISSÃO DE COMPRAS, simultaneamente, sua 

documentação de Habilitação e Proposta de Preços, em 2 (dois) envelopes 

separados, opacos, lacrados e não devassados, contendo no anverso as 

seguintes indicações: 
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8.2. Não será admitido o encaminhamento de documentação e/ou 

propostas via e-mail, via postal ou forma similar. 

8.3. Todos os documentos do ENVELOPE 01 poderão ser apresentados em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada ou, ainda, 

publicação em órgão da imprensa oficial, desde que perfeitamente legíveis 

e sem rasuras; 

8.4. Todos os documentos apresentados no ENVELOPE 01 deverão ser 

apresentados encadernados em pastas, ou grampeados, para que não haja 

folhas soltas, estar rubricados pelo responsável ou representante legal da 

empresa e numerados sequencialmente, da primeira à última folha, de 

modo a refletir o seu número exato e na ordem em que se apresentam os 

documentos requisitados neste Edital. 

8.5.O portador dos envelopes de documentação e propostas deverá estar 

devidamente credenciado pelo Licitante, munido de cédula de identidade, 

procuração, carta de preposição ou outro documento hábil em que estejam 

INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE  

ENVELOPE nº 02 -  PROPOSTA DE PREÇO 

TOMADA DE PREÇOS nº 01/2022 

PROPONENTE: 

CNPJ:  

INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE  

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS nº 01/2022 

PROPONENTE: 

CNPJ:  
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expressos poderes especiais para transigir, prestar os esclarecimentos que 

forem requisitados pelo Instituto Alpha, assumir compromissos em nome da 

proponente, formular impugnação, desistir de recursos e praticar os demais 

atos relacionados com esta licitação. 

8.5.1.A procuração ou carta de preposição deverá estar acompanhada por 

cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto da empresa outorgante. 

8.5.2. A não apresentação da procuração ou se esta estiver em desacordo 

com o estabelecido acima, cerceará o direito da Licitante em ser 

representada na sessão pública, cabendo-lhe tão somente a entrega dos 

envelopes. 

8.6.Após o recebimento dos envelopes não será aceita a juntada ou 

substituição de quaisquer documentos, retificações de preços ou condições 

apresentadas pela Licitante, sendo que o recebimento dos mesmos não 

conferirá aos proponentes qualquer direito contra o Instituto Alpha. 

 

9. O ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÁ CONTER: 

9.1. QUANTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores, em exercício; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato registro ou autorização 

para funcionamento, expedido por órgão competente, quando a 

atividade assim exigir; 

e) Comprovante de retirada de Edital (ANEXO III) 
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9.2. QUANTO A CAPACIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/Ministério 

da Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual do certame; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a 

apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva 

com efeitos de negativa), relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 

apresentação de certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) 

de tributos mobiliários, expedida no local do domicílio ou da sede da 

licitante; 

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), por meio da apresentação da CRF – Certificado de 

Regularidade do FGTS; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de CNDT – Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (ou positiva com efeitos de negativa), de acordo com 

a Lei nº 12.440/2011; 

9.2.1. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas 

e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura 

do contrato; 

9.2.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista das ME/EPP (que assim se declararam durante o credenciamento), 

será assegurado, às mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
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vencedor do certame, assim considerado o momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério do 

Instituto Alpha, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeitos de certidão negativa; 

9.2.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 

9.2.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 

ou revogar a licitação. 

 

9.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

9.3.1.1. Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) 

técnico(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU 

(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade; 

9.3.1.2. Atestado(s) ou certidão(ões) de desempenho anterior de atividade 

pertinente e compatível com o objeto da licitação, conforme listagem 

abaixo, fornecida por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em 

nome da licitante, devidamente registrado(s) no órgão competente, CREA ou 

CAU, comprovando a execução de serviços de características e 

complexidade, técnica e operacional similar ou superior à parcela de 

relevância do objeto; 

9.3.1.3. Para efeito do inciso I, § 1º do artigo 30 da Lei Federal 8.666/1993, 

considera-se como parcela de maior relevância técnica e valor significativo: 

a) Pintura epóxi – 250,00 m²; 

b) Caixilho em alumínio – 20,00 m²; 

c) Piso porcelanato – 200,00 m² 
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9.3.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 

9.3.2.1. Prova de Registro do profissional no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em 

plena validade; 

9.3.2.2. Apresentação de Certidão de acervo técnico (CAT), expedida pela 

entidade competente – Sistema CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia/CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em nome do(s) 

profissional(is) pertencente(s) ao quadro permanente da licitante, 

comprovando a execução de serviços de características e complexidade, 

técnica operacional similar ou superior ao seguinte: 

a) Pintura epóxi; 

b) Caixilho em alumínio; 

c) Revestimento vinílico. 

 

9.3.2.2.1O(s) profissional (is) de que trata o item acima, deverá (ão) fazer parte 

do quadro da empresa licitante, cuja comprovação do vínculo profissional 

poderá se dar através de contrato social, registro na carteira profissional, 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. 

9.3.3. Declaração da licitante, de que se vencedora, apresentará no Ato de 

assinatura do contrato: 

a) A indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Coordenador(es) dos 

serviços, objeto desta licitação; 

b) Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico 

adequado e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 

como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos. 
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9.4. EXIGÊNCIAS FUNDAMENTAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.4.1. Todos os itens deverão ser executados de acordo com as 

especificações, para serviços dessa natureza, obedecendo às normas da 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

9.4.2. A Contratada deverá prestar, durante a execução dos serviços, toda 

assistência técnica-administrativa, mantendo no local dos serviços, um 

preposto para responder pela empresa, bem como, todos os equipamentos 

e materiais necessários a uma execução perfeita dos serviços, desenvolvida 

com segurança, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos; 

9.4.3. Os serviços a serem prestados deverão obedecer rigorosamente às 

normas técnicas e de segurança e medicina do trabalho vigente, para 

trabalhos desta natureza, utilizando-se de equipamentos e ferramentas 

adequados; 

9.4.4. Ao abrigo das leis em vigor, a empresa contratada deverá providenciar, 

após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART-CREA) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT-CAU) dos serviços, 

objeto deste Projeto Básico. 

 

9.5.       QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

9.5.1. Certidão negativa de recuperação judicial, extrajudicial ou falência, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de 

emissão de até 60 (sessenta) dias anteriores à data designada para 

abertura dos envelopes, ou até atendimento do item 7.6 do edital. 

9.5.1.1. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o 

licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo 

competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

 

9.6.  DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
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9.6.1. Declaração, firmada por seu representante legal, de inexistência, de 

fatos impeditivos para sua habilitação na presente licitação e de que está 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme 

modelo do ANEXO VIII. 

9.6.2. Declaração formal da empresa licitante de que não emprega menores 

de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, conforme disposto no Artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição 

Federal, conforme modelo sugerido no ANEXO IX. 

9.6.3. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaração 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, visando ao exercício da 

preferência prevista na Lei Complementar n° 123/2006, com as alterações da 

Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, conforme modelo 

sugerido no ANEXO X.  

 

NOTA: Serão julgados habilitados os interessados que apresentarem os 

seguintes documentos, que deverão vir contidos no “ENVELOPE nº 01 – 

DOCUMENTAÇÃO”, em uma via cada, no original ou em cópia 

devidamente autenticada, os quais, após rubricados, serão entranhados 

nos autos, passando a fazer parte integrante do processo da presente 

licitação. Todas as folhas deverão ser preferencialmente numeradas, 

sequencialmente, na ordem crescente. 

 

 

10. DAS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE nº 02 "PROPOSTA DE 

PREÇOS" 

10.1. Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, a proposta deverá ser apresentada 

em 01 (uma) via devidamente datilografada ou digitada em uma só das 

faces de cada folha de papel, sem emendas ou rasuras, devendo constar de 
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forma clara e precisa os elementos e requisitos seguintes: 

10.1.1. CARTA PROPOSTA COMERCIAL, conforme ANEXO XI, apresentada em 

via única, assinada pelo representante legal do proponente, contendo 

carimbo com a razão social da empresa, sem emendas, rasuras ou ressalvas, 

consignando o seguinte: 

a) Denominação, endereço, CNPJ, telefone, e-mail, inscrição municipal; 

b) Valor total da proposta, em moeda corrente nacional, em algarismo e 

por extenso, apurado à data de sua apresentação; 

c) Prazo para execução do contrato: O objeto da presente licitação deverá 

ser executado no período de 90 (noventa) dias, contados a partir da 

data da assinatura; 

d) Declaração de que o prazo de validade da proposta será de, no mínimo 

30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação, podendo ser 

prorrogado por acordo das partes; 

e) Declaração de que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, 

todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, mão-de-obra, 

pedágio, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 

indiretas, relacionadas à execução dos serviços, objeto da presente 

licitação; 

f) Declaração de submissão a todas as cláusulas e condições do Edital 

relativo à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 

8.666/1993, que integrarão o ajuste correspondente. 

g) Declaração da empresa licitante de que não possui em seu quadro 

societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública 

ou de sociedade de economia mista, no Município de Cubatão, sendo de 

sua responsabilidade a fiscalização dessa obrigação. 

10.1.1.1. Os preços totais propostos não poderão ultrapassar os preços 

unitários e totais estimados pelo orçamento; 

10.1.2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA, devidamente rubricada 
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e assinada pelo representante legal da proponente, conforme modelo 

constante no ANEXO I I  do edital; 

10.1.3. DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO 

CONTRATUAL OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO, conforme modelo constante no 

ANEXO VII do edital; 

10.2. A apresentação da proposta significará a expressa aceitação pelas 

licitantes, de todas as disposições deste Edital. 

10.3. Os Preços ofertados devem ser equivalentes aos praticados pelo 

mercado na data da apresentação da Proposta e expressos em moeda 

corrente no País; 

10.4. Considera-se data da apresentação da Proposta a data da abertura do 

certame; 

10.5. A proposta deverá ser datilografada/digitada ou apresentada por 

qualquer outra forma escrita, desde que legível, datada e assinada pelo 

representante legal da empresa devidamente identificado com nome, RG e 

cargo; 

10.6. Outras informações que o licitante julgar pertinentes deverão ser 

formuladas em papel timbrado da empresa. 

 

11. ABERTURA DOS ENVELOPES nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 

11.1. No local, hora e dia designado no preâmbulo deste edital, na 

presença dos licitantes ou de seus representantes que comparecerem e 

demais pessoas que desejarem assistir ao ato, a Comissão de Licitações 

iniciará os trabalhos, examinando os envelopes DOCUMENTAÇÃO e 

PROPOSTA, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus 

representantes credenciados, procedendo, em seguida, à abertura do 

envelope DOCUMENTAÇÃO. 

11.1.2. Os documentos contidos nos Envelopes nº 01 – Documentação serão 

examinados e rubricados pelos membros da Comissão de Compras, bem 
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como, pelos proponentes ou seus representantes credenciados. 

11.1.3. Qualquer manifestação (sobre os trabalhos) deverá ser feita durante a 

fase de abertura do Envelope nº 01 – Documentação, através de pessoas 

devidamente credenciadas pela empresa proponente, sendo inserida em 

ata, a pedido das partes, toda e qualquer observação ou declaração 

pertinente, a qual será assinada pelos membros da Comissão e licitantes ou 

seus credenciados. 

11.1.4. Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de 

abertura, a mesma será suspensa, publicando-se o resultado em jornal  de 

circulação local/Município de Cubatão, para o conhecimento de 

todos os participantes. 

11.1.5. Os envelopes PROPOSTA, das proponentes inabilitadas, ficarão à 

disposição das mesmas, após a publicação do resultado em jornal  de 

circulação local/Município de Cubatão, e, decorrido o prazo para 

interposição de recurso ou julgado, se for o caso, este. 

 

12.  CRITÉRIOS PARA O JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

12.1.1. Serão inabilitados à presente licitação os participantes que: 

a) Apresentarem a documentação incompleta com borrões, rasuras, 

entrelinhas, cancelamento em partes essenciais, sem a devida ressalva; 

b) Não atenderem ou preencherem as condições exigidas no item “9” e seus 

subitens. 

12.1.2. Se todas as proponentes forem inabilitadas, o Instituto Alpha poderá 

fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a reapresentação de nova 

documentação, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação. 

12.1.3. Após a fase de Habilitação não será permitido aos licitantes, desistir de 

participar da Licitação, sob pena de sujeitarem-se às sanções previstas na 

Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente a ser analisado e aceito pela "COMISSÃO DE COMPRAS", à 
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luz do disposto no artigo 43, § 6º da Lei Federal nº 8.666/1993. 

12.1.4. As empresas de pequeno porte e microempresas (que assim se 

declararam) que apresentarem os documentos de regularidade fiscal e 

trabalhista com alguma restrição terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em for declarado vencedor do 

certame (após a abertura das propostas), prorrogável por igual período a 

critério desta ALPHA, para a regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de negativa, para a posterior abertura da fase recursal. 

12.1.4.1.A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no artigo 81 da lei nº 8.666/1993, sendo facultado à esta ALPHA 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

13.1. Na classificação da Proposta será considerado o “MENOR PREÇO 

GLOBAL”, atendidas as especificações deste Edital. 

13.2. Não serão consideradas, para efeito de julgamento, quaisquer 

condições ou vantagens não previstas no Edital, nem preços ou vantagens 

baseadas em ofertas de outras licitantes. 

13.2.1. No caso de empate, será adotado o seguinte procedimento: 

13.2.1.1. Na situação em que duas ou mais empresas apresentarem o 

mesmo preço, a decisão se dará por sorteio. 

13.2.1.2. O sorteio será realizado em ato público, para o qual todos os Licitantes 

classificados serão convocados, indicando-se o dia, a hora e o local do 

evento, decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada para o sorteio, sem 

que compareçam todos os convocados, o sorteio realizar-se-á com a 

presença de qualquer número de Licitantes presentes. 
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13.2.1.3. O julgamento das propostas poderá ser feito em sessão pública, 

previamente designada, intimados os proponentes presentes ao ato, sendo 

os ausentes intimados por publicação no Diário Oficial do Estado. 

13.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

a) Que não atendam às exigências do ato convocatório da Licitação; 

b) Com preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis, simbólicos, 

irrisórios ou com valor zero. 

 

14. DA ASSINATURA DO CONTRATO 

14.1. O adjudicatário deverá firmar o termo de contrato ou retirar o 

Instrumento equivalente, no prazo de 03(três) dias corridos da data em que for 

convocado pelo Instituto Alpha, sob pena de perda do direito da 

contratação, conforme previsto no artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

14.2. No ato da assinatura do instrumento contratual deverá ser apresentada 

a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), referente à obra/serviço a ser 

executada. 

 

15. DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

15.1. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão de 

Compras, somente serão recebidos e julgados nos termos do artigo 109, da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e alterações subsequentes. 

15.2. Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 

a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados. 

b) Serem assinados por Representante legal do licitante, endereçados e 

protocolados no Departamento de Compras e Licitações desta ALPHA. Os 

recursos somente serão aceitos se forem interpostos dentro do prazo legal 

conforme estipula o artigo 109, inciso I da Lei Federal nº 8666/1993 e suas 

alterações. 

c)  Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
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15.3. Na contagem dos prazos recursais será excluído o dia do início e 

incluído o dia do vencimento. 

15.4. Os recursos eventualmente interpostos contra a decisão de habilitação, 

inabilitação e julgamento da proposta serão recebidos nos seus regulares 

efeitos, não o sendo nos demais casos. 

15.5. É facultado a qualquer licitante formular impugnações ou protestos, por 

escrito relativamente aos termos deste Edital, até o segundo dia útil anterior à 

data de abertura dos envelopes de Habilitação constante no preâmbulo 

deste Edital. 

15.6. A impugnação do Edital deverá ser por escrito, dirigida à Comissão de 

Compras, no endereço de e-mail : l icitacao@laphainstituto.com.br ,  

devendo constar no campo assunto o seguinte modo: “TOMADA DE 

PREÇO N° 001/2022 - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL” . 

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/1993, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

16.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o 

contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo 

Instituto Alpha caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-se à multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

obrigação não cumprida. 

17.3.O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de 

produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da 

Lei 8.666/1993, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, às 

seguintes penalidades: 

a) Advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação 

contratual, ou quando forem constatadas irregularidades de pouca 

gravidade, para as quais tenha concorrido diretamente; 
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b) Multa de 0,5% do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) 

dias; 

c) Multa de 10% sobre o valor correspondente à parcela do objeto 

contratual não executado, ou executado em desacordo com as 

especificações técnicas, para atraso superior a 10 (dez) dias, 

caracterizando-se inexecução parcial; 

d) Multa de 20% sobre o valor da obrigação não cumprida, para casos 

de inexecução total; 

e) Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de 

contratar com o Instituto Alpha Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) 

anos, nos casos de reincidência em inadimplementos apenados por 2 

(duas) vezes, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão 

unilateral do contrato ou instrumento equivalente; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Instituto 

Alpha Pública, na prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, 

das quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão. 

17.3.1.As sanções de advertência, suspensão e declaração de 

inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa. 

17.4. Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou 

inexecução decorrer de força maior ou caso fortuito, desde que 

devidamente justificados, comprovados e aceitos pelo Instituto Alpha. 

17.4.1. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo 

público, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos 

de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam 

ao controle razoável de qualquer das partes contratantes. 

17.5.O pedido de prorrogação de prazo final dos serviços ou entrega de 

produto somente será apreciado e anuído pela Secretaria de Suprimentos, 

se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento 

equivalente. 
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17.6.As multas deverão ser pagas no prazo de até 10 (dez) dias contados do 

recebimento da intimação escrita, expedida pelo INSTITUTO ALPHA. 

17.6.1.A multa, aplicada após regular processo administrativo, será 

descontada da garantia do respectivo contrato. 

17.6.1.1.Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além 

da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo INSTITUTO ALPHA, 

ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

17.7.O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a 

Contratada do fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades 

contraídas neste instrumento. 

17.8.À CONTRATADA assiste o direito de pedir reconsideração das multas 

impostas, devendo o pedido ser dirigido, por escrito, ao Diretor Presidente do 

Instituto, dentro de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 

intimação, cabendo a este decidir em igual prazo, relevando ou não a 

penalidade. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. A aceitação da PROPOSTA COMERCIAL vencedora pela ALPHA obriga o 

seu proponente à execução integral dos serviços pelo preço e condições 

ofertados, não cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas 

decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua PROPOSTA 

COMERCIAL, qualquer que seja o erro ou omissão. 

17.2. Pela elaboração e apresentação da "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA", 

as empresas não terão direito a auferir vantagens, remuneração ou 

indenização de qualquer espécie. 

17.3. A simples apresentação dos envelopes, contendo os "DOCUMENTOS" e a 

"PROPOSTA", pela empresa, implica na aceitação de todos os termos deste 

Edital e seus ANEXOS. 
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17.4. A ALPHA poderá solicitar, de qualquer licitante, informações e 

esclarecimentos complementares para perfeito juízo e atendimento da 

"DOCUMENTAÇÃO" ou "PROPOSTA" apresentada, na forma do artigo 43, § 3º 

da Lei Federal 8.666/1993, desde que o documento ou informação não 

conste originalmente da proposta. 

17.5. A autoridade administrativa poderá revogar a Licitação por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente, podendo também 

anulá-la, sempre mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, 

sem que caiba aos licitantes o direito a qualquer indenização, reembolso 

ou compensação, garantida aos interessados a ampla defesa, na forma do 

artigo 49 § 3º da Lei Federal nº 8.666/1993. 

17.6. As dúvidas surgidas na aplicação do presente Edital, bem como os 

casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Compras e Licitações, 

com base na legislação em vigor, constante no item 3 deste Edital. 

17.7. Para todas as questões suscitadas na execução dos serviços, não 

resolvidas administrativamente, fica eleito o Foro da Comarca de Cubatão, 

com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

17.8. Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, cujo extrato é 

publicado em jornal de circulação, e sua integra no site do Instituto, e afixado 

no quadro de editais da ALPHA. 

17.9. Fazem parte integrante deste Edital: 

ANEXO I – Memorial descritivo;  

ANEXO II – Cronograma físico-financeiro; 

ANEXO III – Modelo Comprovante de Retirada de Edital; 

ANEXO IV – Modelo Termo de credenciamento Visita Técnica; 

ANEXO V – Modelo Atestado de Visita Técnica; 

ANEXO VI – Modelo Termo de credenciamento Abertura de Certame; 

ANEXO VII – Dados complementares para assinatura de instrumento 

contratual ou ato jurídico análogo; 
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ANEXO VIII - Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos à 

habilitação;  

ANEXO IX - Modelo de declaração de que trata o Artigo 7º, inciso XXXIII da CF;  

ANEXO X – Modelo de declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte; 

ANEXO XI – Modelo de Carta de Proposta Comercial; 

NOTA: Todas as declarações deverão ser digitadas em papel timbrado da 

empresa ou com o carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº 

do CNPJ. 

 

18. DO FORO 

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santos/SP, como o único 

competente para serem dirimidas todas as questões judiciais que porventura 

se originem no presente edital e futuro contrato. 

 

E para que ninguém alegue desconhecimento desta licitação, vai o presente 

edital afixado no Departamento de Compras e Licitações do Instituto Alpha, 

no lugar de costume, bem como em jornal de circulação local e no “site” da 

ALPHA, conforme determina o artigo 21, incisos II e III da Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

 

Santos, 05 de março de 2022. 

 

 

 

ADRIANA COLUCI DA COSTA MARQUES 

Diretora Presidente – Instituto ALPHA 
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