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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/18 
  

PROCESSO N.º 43.588/18 
 
 
Razão Social:  

CNPJ N.º  

Endereço:  

E-mail:  

Cidade:  Estado: 

Telefone:  Fax:  

Pessoa para contato:  

 
 
Recebemos, através do acesso à página www.franca.sp.gov.br neste data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada.  
 
 
Local:__________________ , ____,   de __________________ de 2018 

 
 

_____________________________________ 
Assinatura 
 

 
 
Senhor Licitante,  
 
Visando a comunicação futura entre o Município de Franca e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria 
preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Coordenadoria de Compras e Licitações por meio do 
E-mail: licitacoes@franca.sp.gov.br. Observação: Indicar no E-mail, quando do envio, na barra “assunto” 
o número da concorrência em testilha.  
 
A não remessa do recibo ou a não indicação no E-mail, quando do envio, na barra assunto do numero 
da concorrência em testilha exime a Coordenadoria de Compras e Licitações da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais.  
 
 
Franca, 04 de outubro de 2018. 
 
 
 
 
ELSON BONIFÁCIO SOBRINHO 
Secretária Municipal de Esportes, Arte, Cultura e L azer 
Autoridade competente  
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EDITAL 

 
Tomada de Preços nº 005/18 
Processo nº 43.588/18 
Tipo – Menor Preço Global 
 
Por determinação da Prefeitura Municipal de Franca, acha-se aberta a licitação em apreço, destinada à 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO  DE PROJETO DE 
EXECUÇÃO DE RESTAURO CIENTÍFICO, A PARTIR DE CRITÉR IOS UNIVERSALMENTE ACEITOS 
NOS PROCESSOS DE GESTÃO PARA EQUIPAMENTOS HISTÓRICO S PÚBLICOS, NO CASO O 
RELÓGIO DO SOL, QUE CONSTITUI UM EQUIPAMENTO URBANO  HISTÓRICO, IMÓVEL 
CONSTRUÍDO DE MÁRMORE, COM PROGRAMAÇÃO VISUAL INCRU STRADA E CUJO OBJETIVO 
É A MEDIÇÃO DE HORA, CALENDÁRIO, ESTAÇÕES DO ANO, E NTRE OUTROS, ATRAVÉS DA 
ROTAÇÃO DA TERRA EM RELAÇÃO AO SOL, conforme especificações constantes nos ANEXOS, 
que são partes integrantes deste edital, destinado a Secretaria Municipal de Esporte, Arte, Cultura e 
Lazer. 
Este Edital e o respectivo contrato serão regidos pela Lei Federal 8.666/93, completada pelas Leis 
8.883/94 e 9.648/98, bem como pelos preceitos de direito público e privado e, supletivamente, pelos 
princípios da teoria geral dos contratos. 
 
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1- A presente Tomada de Preços visa contratar pelo MENOR PREÇO, dentro dos requisitos exigidos 
no presente edital e obedecidas as normas legais que regulamentam o assunto, de CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE RESTAURO 
CIENTÍFICO, A PARTIR DE CRITÉRIOS UNIVERSALMENTE AC EITOS NOS PROCESSOS DE 
GESTÃO PARA EQUIPAMENTOS HISTÓRICOS PÚBLICOS, NO CA SO O RELÓGIO DO SOL, QUE 
CONSTITUI UM EQUIPAMENTO URBANO HISTÓRICO, IMÓVEL C ONSTRUÍDO DE MÁRMORE, 
COM PROGRAMAÇÃO VISUAL INCRUSTRADA E CUJO OBJETIVO É A MEDIÇÃO DE HORA, 
CALENDÁRIO, ESTAÇÕES DO ANO, ENTRE OUTROS, ATRAVÉS DA ROTAÇÃO DA TERRA EM 
RELAÇÃO AO SOL , conforme conteúdo e condições descritas nos Anexos I e II do Edital. 

  
II - CLAÚSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
2.1 – A despesa, orçada em R$ 64.322,81 (sessenta e quatro mil e trezentos e vinte e dois reais e 
oitenta e um centavos), onerará os recursos orçamentários, reservados na funcional programática que 
se segue: 
 
02.00.00 – Município de Franca 
02.12.01 – Secretaria Municipal de Esporte, Arte, Cultura e Lazer 
3.3.90.39 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.  
133922073 – Difusão Cultural 
Ficha 1556 
 
III - CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 
 
3.1-Poderão participar desta licitação todas as empresas legalmente constituídas e estabelecidas no 
ramo do objeto desta Tomada de Preços, que preencherem as condições e exigências previstas neste 
Edital e no memorial descritivo que o acompanha, do qual é parte integrante. 
 
3.2- Não será admitida, sob hipótese alguma a participação de empresas em consórcios, de empresas 
estrangeiras que não funcionem no País; Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar  nos termos do 
inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 
10.520/02 e da Súmula nº 51 do  Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; Declaradas inidôneas pelo 
Poder Público e não reabilitadas; 
IV - CLAÚSULA QUARTA – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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4.1 – As licitantes deverão apresentar suas propostas em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados, 
indevassáveis, identificando-os com os seguintes dizeres: 
 
   Envelope nº 01 – Documentação (Habilitação). 
   Nome ou Razão Social ou Envelope Timbrado 
   Tomada de Preços nº : 005/18 
   Processo Licitatório nº 43.588/18 
   Município de Franca 
   Entrega dos Envelopes: até as 9h00 do dia 24/10/18; 
   Abertura: dia 24/10/18, às 9h30min  
 
   Envelope nº 02 – Proposta de Preço 
   Nome ou Razão Social ou Envelope Timbrado 
   Tomada de Preços nº : 005/18 
   Processo Licitatório nº 43.588/18 
   Município de Franca 
   Entrega dos Envelopes: até as 9h00 do dia 24/10/18; 
   Abertura: dia 24/10/18, às 9h30min 
 
4.2 – O envelope (1) deverá conter a documentação descrita na Cláusula Quinta – Habilitação.          
 
4.3 –O envelope (2) deverá conter a Proposta preenchida de conformidade com a Cláusula Sétima. 
 
4.4 – Os envelopes com a documentação e proposta serão recebidos na Sala de Licitações, à Rua 
Frederico Moura, 1517, 1º Andar do Paço Municipal, até às 9h00 do dia 24 de outubro de 2018, onde 
serão protocolados . 
 
4.5 – A abertura dos envelopes e conferência dos documentos, se fará às 9h30min do dia 24 de 
outubro de 2018 , no mesmo local indicado no item 4.4, mas somente poderão usar da palavra e 
consignar impugnações, recursos e assinar atas os representantes credenciados que deverão rubricar 
os envelopes, os quais serão anexados ao processo, dele passando a ser parte integrante. 
 
4.6 – A Comissão não receberá envelopes com a documentação ou propostas fora das condições 
acima. 
 
V – CLÁUSULA QUINTA – DA HABILITAÇÃO 
 
5.1 – Para habilitação, o envelope documentação deverá conter:  
 

a) Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Franca ou de outros órgão 
públicos e/ou privados, fornecido com base na Lei 8.666/93, e os seguintes documentos dentro do 
seu prazo de validade: 
 
b) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de 
identidade em se tratando de pessoa física não empresária);  
 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

 
c.1) Os documentos descritos no subitem anterior deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor 
 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício;  
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e) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
f) Prova de inscrição no cadastro geral de contribuintes (CNPJ); 
 
g) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual;  
 
h) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio 
da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
h.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal; 
 
h.2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 
expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedidos pela 
Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo 
representante legal do licitante, sob as penas da lei;    
 
h.3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais Mobiliários. 
Não constando do documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido até 90 
(noventa) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação. 
 
i) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a apresentação 
da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 
 
j) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica; 
 
k) Declaração da empresa proponente que não foi declarada inidônea pela Administração direta 
ou indireta, Municipal, Estadual ou Federal, sob as penas da lei. 
 
l) Declaração conforme Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal. 
 
m) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução 
Administrativa TST nº 1470/2011;  

 
n) Registro ou inscrição da empresa contemplando o(s) responsável(eis) técnico(s) no Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU  do local da sede do licitante. 

 
o) A participante desta licitação deverá comprovar que possui, na data da licitação, 
Profissional(is) detentor(es) de Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CAU/CREA competente 
de  execução de realização de projetos de restauro em b ens tombados por órgão 
patrimonial . 
 
  o1) A comprovação acima deverá ser efetuada através da apresentação de Certidão 
de Acervo Técnico expedida pelo CAU/CREA competente, com a seguinte característica: 

 
1) COORDENAÇÃO OU EXECUÇÃO DE PROJETOS DE RESTAURO EM BEM 

TOMBADO POR ÓRGÃO PATRIMONIAL;  
2) COORDENAÇÃOOU EXECUÇÃO DE PROJETOS DE RESTAURO PÉTREO. 
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 “SÚMULA DO TCE-SP Nº 23 - Em procedimento licitató rio, a comprovação da capacidade técnico-profission al, 
para obras e serviços de engenharia, se aperfeiçoar á mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acerv o 
Técnico), devendo o edital fixar as parcelas de mai or relevância, vedada a imposição de quantitativos mínimos ou 
prazos máximos.” 

 
p)  A participante desta licitação deverá apresentar qualificação operacional de prova de 
execução de serviços compatíveis com objeto da licitação, através de atestado(s) emitido por 
órgãos públicos ou privados, em nome da empresa, de execução de realização de projetos de 
restauro em bens tombados por órgão patrimonial . 

 
“SÚMULA DO TCE-SP Nº 24 - Em procedimento licitatóri o, é possível a exigência de comprovação da qualifi cação 
operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediant e 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas ju rídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes , admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos  de 
prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% 
da execução pretendida, ou outro percentual que ven ha devida e tecnicamente justificado.”  

     
q) A comprovação do vínculo empregatício com a empresa participante desta licitação do(s) 
profissional(ais) detentor(es) do acervo técnico, será feita mediante cópia da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social ou apresentação da Ficha de Registro de Empregados onde conste o(s) 
nome(s) do(s) profissional(ais) ou através de contrato de trabalho ou de prestação de serviço de 
profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução 
dos serviços. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será 
feita através do Ato Constitutivo da mesma. 

 
“SÚMULA DO TCE-SP Nº 25 - Em procedimento licitatóri o, a comprovação de vínculo profissional pode se da r 
mediante contrato social, registro na carteira prof issional, ficha de empregado ou contrato de trabalh o, sendo 
possível a contratação de profissional autônomo que  preencha os requisitos e se responsabilize tecnica mente 
pela execução dos serviços.” 
 

          r) “Atestado de Vistoria” aos locais do armazenamento do objeto e execução dos serviços; 
                                                          

                                                       r1) A visita técnica deverá ser realizada por representante 
autorizado pela empresa, devidamente credenciado conforme item abaixo, e de posse do 
“Atestado de Vistoria” , para apresentar-se nos locais de armazenamento do objeto e execução 
dos serviços, localizado na CASA DA CULTURA, na Rua Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1516 - 
Centro, Franca - SP e PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, respectivamente, do dia 08 
de outubro de 2018 até o dia 23 de outubro de 2018, onde tomará conhecimento das condições 
locais das condições, para a elaboração de sua Proposta de Preços; 
                                                          
                                                        r2) O agendamento para a Visita Técnica deverá ser realizado 
na Secretaria de Esporte, Arte, Cultura e Lazer, pelo email: _____________________ – fone (16) 
3721-8692. No ato da visita técnica o representante da empresa apresentará o Atestado de 
Vistoria (Anexo II), que deverá ser validado por profissional da Prefeitura Municipal no local da 
visita, para cumprimento do item “g”. 

 
                                                         r3) o Atestado de Visita Técnica só será válido no seu original, que 
acompanha este Edital. 

 
 
s) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 
 
s1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição; 
 
s2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
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pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 147, de 2014); 
 
s3) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “p2” implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a 
convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento 
licitatório. 
 
Obs: TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NESTE EDITAL PODE RÃO SER 
APRESENTADOS EM ORIGINAL, POR QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA AUTENTICADA 
POR CARTÓRIO COMPETENTE OU POR FUNCIONÁRIO DA COORD ENADORIA DE 
COMPRAS E LICITAÇÕES. AS AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTO S QUE POR VENTURAS 
DEPENDEREM DO SERVIDOR TERÃO QUE SER, OBRIGATORIAME NTE, EFETUADOS COM 
ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 24 HORAS DA DATA DA SESSÃO I NAUGURAL, À EXCEÇÃO 
DOS QUE FOREM OBTIDOS VIA INTERNET, QUE NÃO PRECISA RÃO SER AUTENTICADOS, 
OS QUAIS SERÃO VALIDADOS MEDIANTE CONSULTA PARA COM PROVAÇÃO DE SUA 
REGULARIDADE. NÃO SERÃO AUTENTICADOS DOCUMENTOS NO DIA DA SESSÃO DE 
LICITAÇÃO. FRISA-SE QUE AS AUTENTICAÇÕES QUE OCORRE REM NA COORDENADORIA 
DE LICITAÇÕES E COMPRAS NÃO SERÃO REALIZADAS NO MOM ENTO DA ENTREGA DOS 
DOCUMENTOS PELAS EMPRESAS, MESMO QUE EFETUADOS COM ANTECEDÊNCIA 
MÍNIMA DE 24 HORAS DA DATA DA SESSÃO INAUGURAL, DEV ENDO SER RETIRADOS UM 
DIA APÓS A SUA ENTREGA NO BALCÃO. 

 
Observação: A Comissão Permanente de Licitações não reconhece VÁLIDO e PROCEDENTE o intento de se apresentar documentos impressos autenticados digitalmente 
pelo cartório CENAD (Central Notarial de Autenticação Digital), de modo a comprovar a veracidade das informações prestadas relativas à participação no certame, visto que 
em diligencias realizadas junto a este órgão tivemos a seguinte explicação sobre o processo de autenticação digital e os requisitos para aferir sua autenticidade: “O 
embasamento jurídico e a validade dos atos realizados por esta central provém da Medida Provisória 2200-2 e do Provimento nº 22/2013 da Corregedoria Geral de Justiça 
de SP. De acordo com estas, a impressão de um documento eletrônico por ente sem fé pública caracteriza a impossibilidade de comprovação da autoria e integridade do 
documento, tornando-se este um cópia meramente simples. Para validade, o documento deve ser entregue em formato digital e verificado no link de consulta da CENAD”. 
Ocorre que conforme informado pelo Sr. Coordenador os documento impressos autenticados digitalmente pelo cartório CENAD constam expressamente o aviso de que “uma 
vez impresso perderá sua validade”, mesmo que estes viessem acompanhados da mídia para validação das cópias apresentadas, sendo que as cópias autenticadas seriam 
aquelas presentes na mídia, e não as anexadas ao processo. Portanto, os documentos autenticados pelo CENAD somente teriam validade em meio eletrônico para a 
conferência junto ao site e não em forma impressa como apresentado e solicitado no edital. Assim sendo, como tal previsão não consta expressamente no edital este tipo de 
documento impresso autenticado digitalmente pelo cartório CENAD não será aceito pela COPEL. 
Igualmente não terão como validos os documentos de hablitação e/ou credenciamento em cópia autenticada digital pelo denominado “cartório virtual” a exemplo do Cartório 
Azevedo Bastos acompanhada da respectiva certidão de autenticação digital com prazo de validade expirado, que impossibilita que sua autenticidade seja confirmada pela 
COPEL e/ou pregoeiro e sua equipe de apoio ou mesmo por qualquer pessoa no site do Cartório. Ao contrário, estando aludida certidão de autentica ção digital dentro 
do prazo de validade a mesma será aceita sem ressal vas.   
 
5.2 – A licitante deverá indicar o(s) nome(s) de seu(s) representantes(s), com poderes para assinatura 
do Contrato decorrente dessa Licitação, caso venha a ser adjudicatária.   
 
5.3 - As empresas participantes do certame em recuperação judicial devem estar cientes de que no 
momento da assinatura do contrato/ata de registro deverá ser apresentada cópia do ato de nomeação do 
administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela 
condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do 
administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;      
 
5.4 - As empresas participantes do certame em recuperação extrajudicial devem estar cientes de que no 
momento da assinatura do contrato deverá ser apresentada comprovação documental de que as 
obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.     
  

 CLAUSULA SEXTA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

6.1 – O ato de abertura dos envelopes entregues nos termos da Cláusula Quarta, será público. 
Inicialmente, será feita a verificação da documentação das concorrentes, referentes ao credenciamento; 
em seguida passar-se-á ao exame do envelope nº 01 – documentação. Somente terão direito de usar a 
palavra, consignar impugnações, recursos, rubricar documentos e firmar atas, os representantes dos 
concorrentes devidamente credenciados e identificados. 
 
6.1.1 CREDENCIAMENTO 
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6.1.1- O licitante poderá fazer-se representar neste certame desde que, no início da sessão pública, seu 
representante legal apresente o que se segue: 
 
6.1.2- Quanto aos representantes: 
 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento 
constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato 
constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular do 
representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento 
constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”; 
 
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo 
documento oficial que contenha foto; 
 
d) A licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder 
praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de 
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso; 
 
e) Não será admitido um mesmo representante para mais de um licitante, nem de dois representantes 
ou mais para um mesmo licitante. 
 
f) Na ausência de representante, ou de credenciamento, os envelopes entregues e protocolados nos 
termos deste Edital, serão acolhidos e analisados juntamente com os demais, mas os direitos à recursos 
e impugnações serão os prescritos no artigo 109 da Lei 8.666/93 com as alterações que lhe forem 
introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98, contando-se os prazos da lavratura da ata, franqueando-
se os autos aos interessados. 
 
6.2  As empresas que desejarem utilizar-se dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 deverão 
apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, devidamente 
assinado pelo responsável legal da empresa, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido 
no Anexo III deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação). 
 
6.3 – Toda documentação considerada apta, após a conferência e exame cuidadoso por parte do 
representante da Comissão, deverá receber visto dos licitantes presentes ou seus representantes legais, 
bem como do representante acima mencionado. 
 
6.4 – Os envelopes de propostas de preços dos participantes não habilitados ou  cuja documentação 
não esteja de acordo  com o Edital, ainda lacrados e rubricados à vista do interessado serão 
conservados junto com o processo até que se esgote o prazo de recurso, quando, se confirmada a 
inabilitação, serão devolvidos. 
 
6.5 – Estando presentes os representantes de todos os licitantes, considerar-se-á ela devidamente 
intimada nos atos. Não havendo impugnação por parte da Comissão ou se os representantes presentes 
desistirem da apresentação de recursos, tal fato constará de ata e a sessão prosseguirá com a abertura 
dos envelopes das propostas. 
 
6.6.1 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
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6.6.2 – Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas às propostas, não cabe 
desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento. 
 
6.7 Os documentos exigidos no item 6.1.1, alíneas “a” e “b” neste edital poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por funcionário da 
Coordenadoria de Compras e Licitações. As autenticações de documentos que por venturas 
dependerem do servidor terão que ser, obrigatoriamente, efetuados com antecedência mínima de 24 
horas da data da sessão inaugural, à exceção dos que forem obtidos via Internet, que não precisarão ser 
autenticados, os quais serão validados mediante consulta para comprovação de sua regularidade. Não 
serão autenticados documentos no dia da sessão de licitação 

 
VII - CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
7.1 – A proposta deverá ser preenchida conforme impresso que juntamos (Anexo I)  com o conjunto 
completo de informações solicitadas, sob pena de desclassificação do item, em língua portuguesa, com 
clareza, sem emendas ou rasuras, entrelinhas ou condições escritas à margem e estar datada e 
assinada pelo licitante ou seu representante legal, indicando preço unitário e total da proposta. 
 
7.2 – Constar preço unitário e preço global da proposta, conforme descrito no Anexo I, em moeda 
corrente nacional (R$), estando incluídos todos os impostos, taxas e quaisquer outras despesas 
necessárias ao cumprimento do objeto licitado, ressalvadas a hipótese prevista no § 5º, do Artigo 65, da 
Lei nº 8.666/1993. Em caso de divergência entre os preços unitários e preço global da proposta, serão 
considerados os primeiros.   
 
7.3 - No envelope proposta, sob pena de desclassifi cação, a empresa proponente deve apresentar 
declaração de disponibilidade ou de que reúne condi ções de apresentar oportunamente, se 
vencedor da licitação, as seguintes comprovações re lativas à equipe técnica:  
 

• Currículo completo e documentado dos profissionais envolvidos no projeto, incluindo 
o profissional de astronomia; 
• Comprovação, de no mínimo 01 profissional, de possu ir conhecimento em nano 
materiais e em análise e métodos científicos de inv estigação em obras de arte; 
 

7.3.1 - Para o item 7.3 do edital não será aceita d eclaração de disponibilidade genérica que não se 
refira exatamente ao conteúdo lá discriminado em qu e, ocorrendo, culminará na desclassificação 
da proposta.  
 
7.4 – Dados da conta bancária, constando o nome do banco, a agência e o número da respectiva conta. 
Deverá ser indicada apenas uma conta por CNPJ. Obs. Qualquer alteração posterior do banco, agência 
ou número da respectiva conta deverá ser informada, através de ofício, endereçado ao Setor de 
Tesouraria;  
 
7.5 - Deverão estabelecer os preços considerando que os pagamentos se farão em medições mensais e 
demais condições descritas no Anexo I. 
 
7.6 – O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da 
abertura dos envelopes/propostas, prazo em que as condições devem ser sustentadas. 

 
7.7 - As notas fiscais referentes a serviços deverão ser entregues na contabilidade até três dias uteis 
antes do termino do mês e aquelas referentes a materiais até um dia útil antes do termino do mês. 
 
7.8 - O prazo contratual será até o final do fornecimento, contados a partir da assinatura da respectiva 
Autorização de Fornecimento/Contrato. 
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7.9  - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o seu 
julgamento. 
 
7.10 - Em caso de omissão de qualquer prazo ficará estabelecido o prazo constante neste Edital. 
 
VIII - CLÁUSULA OITAVA – DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 
 
8.1 – A Comissão analisará uma a uma as propostas, fato que ensejará a desclassificação daquelas que 
não estiverem preenchidas de acordo com este Edital. 
 
8.2 – Serão igualmente desclassificadas as que oferecerem vantagens baseadas nas demais ou não 
previstas no Edital, ou ainda, que manifestamente se apresentarem inexequíveis.  
 
IX - CLÁUSULA NONA – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 
 
9.1 - O critério de aceitabilidade será global, par a efeito de apuração do MENOR PREÇO.  
 
X - CLÁUSULA DÉCIMA – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
10.1 - Serão consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente às disposições deste 
Edital, observando-se o disposto no artigo 48, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
 
10.2- A classificação observará a ordem crescente dos preços propostos. Para essa finalidade, a 
Comissão Permanente de Licitações tomará o preço global de cada proposta. 
 
10.3 - Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço total global; 
 
10.4 - Em caso de divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso. 
 
10.5 - Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por sorteio, em sessão pública, para a 
qual serão convocados os interessados. 
 
10.6 - Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno 
porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta primeira 
classificada; 
 
10.7 - Dentre aquelas que satisfaçam as condições previstas no item 10.6, a microempresa ou empresa 
de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame; 
 
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta; 
 
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.6 será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;  
 
b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada 
a ordem de classificação. 
 
10.8 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado se a melhor oferta não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
10.9 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas 
as remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.6, na ordem 
classificatória, para o exercício do direito de preferência; 
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a) Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada a 
hipótese prevista no item 10.9, será declarada a melhor oferta àquela proposta originalmente vencedora 
do certame.  
 
XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
11.1 – O objeto/prestação de serviços deverá ser entregue de acordo com o Anexo II deste Edital e será 
recebido ou coordenado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização lotado na Secretaria 
Municipal de Esporte, Arte, Cultura e Lazer, que mediante termo circunstanciado, comprove estar o 
objeto do contrato em conformidade com os termos contratuais e especificações contidas no referido 
Anexo II.   
 
11.2 – Os serviços serão iniciados de imediato, contados do recebimento da respectiva Ordem de 
Serviço, após a assinatura do Contrato. Atenta-se que a empresa Contratada deverá apresentar 
cronograma dos serviços, com data de término em no máximo 90 (noventa) dias . 
 
11.3 - A Administração reserva-se o direito de recusar todo e qualquer produto que não atenda às 
especificações deste Edital. 
 
XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS PRAZOS  
 
12.1- O prazo de vigência do presente instrumento será de 06 (seis) meses, contados a partir da data de 
assinatura do contrato, incluindo neste prazo a execução dos serviços, objeto deste edital e ainda a 
previsão de instrução documental com protocolo, acompanhamento e aprovação do projeto no 
CONDEPHAAT/São Paulo, incluindo participação em reuniões e eventuais revisões. 
 
XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS MULTAS E SANÇÕES 
 
13.1 – O não cumprimento de qualquer cláusula do presente instrumento Convocatório ou do Contrato, 
sujeitará a parte infratora à multa de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. Caracterizada a culpa 
da contratada, o valor será deduzido do pagamento a ser feito, ou cobrado pelos meios legais, 
independente de outras penalidades, a qualquer tempo. 
 
13.2 – Ocorrendo caso fortuito, ou de força maior, reconhecidos pela contratante, a multa poderá ser 
dispensada, ouvida a Coordenadoria Jurídica. 
 
13.3 – O não cumprimento de qualquer cláusula do Instrumento Convocatório ou do Contrato poderá 
ensejar a rescisão unilateral do Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98, com a aplicação das 
penalidades previstas. 
 
XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS PAGAMENTOS 
 
14.1.  Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Finanças do Município, mediante nota fiscal 
com termo de recebimento do órgão requisitante, com o crédito em conta corrente bancária da 
adjudicatária, em medições mensais. O município não se responsabilizará por outra forma de cobrança. 
 
XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS REAJUSTES 
 
15.1 – Os preços cotados na proposta não serão reajustados. 
 
XVI – CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA MORA 
 
16.1 – Havendo atraso de pagamento por culpa exclusiva do Município, desde que ultrapassado o prazo 
concedido por ocasião da proposta, os valores estarão sujeitos à mora, de 1% ao mês, a contar do 
primeiro dia de atraso. 
 
XVII – CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES 
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17.1 – Caberá à adjudicatária cumprir rigorosamente o conteúdo de sua proposta, a qual obedecerá as 
condições do Edital, sob as penas da Lei. 
 
17.2 – A adjudicatária assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à licitadora ou a 
terceiros, por si ou seus sucessores e representantes  na execução do contrato, isentando o Município 
de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 
 
17.3 – Será responsável também pelos encargos que incidirem sobre o objeto licitado. 
 
17.4 – A fiscalização e controle exercidos pela licitadora não excluirá essa responsabilidade. 
 
17.5 – A adjudicatária, uma vez iniciado o Contrato, somente poderá retirar ou substituir os profissionais 
indicados em sua proposta mediante prévia solicitação e aprovação expressa da Administração. 
 
17.6 – Não será permitida a sub-contratação dos serviços licitados em hipótese nenhuma. 
 
XVIII – CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS PENALIDADES 
 
18.1 – Além das multas previstas na Cláusula Décima Terceira, a licitante vencedora estará sujeita às 
seguintes penalidades no caso do não cumprimento das suas obrigações contratuais: 
 
a) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com o Município 
pelo prazo de até dois anos; 
 
b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o poder público, enquanto perdurarem os 
motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida, após o ressarcimento por parte da contratada, dos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98. 
 
18.2 – Estas penalidades somente poderão ser reveladas nas hipóteses de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo do contratante.    
 
18.3 – Outras penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98, a critério do contratante, que poderão ser aplicadas 
cumulativamente. 
 
XIX – CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RECURSOS À AUTORIDADE SUPERIOR 
 
19.1 – Dos atos praticados a licitante poderá apresentar recursos nos termos do artigo 109 da Lei 
8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98. 
 
19.2 – Poderá a licitante desistir antecipada e expressamente de apresentar recursos posteriores o que 
deverá ser registrado em ata por ocasião de abertura dos envelopes, conforme previsto na Cláusula 
Sexta. 
 
19.3 – Os esclarecimentos e recursos a serem interpostos, deverão atender aos seguintes requisitos: 
 
a) Ser datilografado em papel timbrado da empresa e assinado por pessoa com poderes para tal;  
 
b) Conter a identificação da pessoa que protocolar o recurso; 

 
c)   As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, tempestivamente no endereço abaixo 
e dirigidas a Coordenadoria de Licitações e Compras, que decidirá sobre os recursos após apreciação e 
parecer da Procuradoria Jurídica do Município.   
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19.4 - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Coordenadoria 
de Compras e Licitações - Rua Frederico Moura, n° 1517 – 1º Andar, bairro Cidade Nova, Franca - SP, 
nos dias úteis no horário de 08:30 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas. Não serão reconhecidos os 
recursos interpostos vencidos os respectivos prazos legais.  
 
XX – CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
20.1 – Não havendo recursos ou se houver tendo-os já decidido, o presidente da Comissão adjudicará o 
resultado e encaminhará o processo ao Secretário de Esporte, Arte, Cultura e Lazer para homologação. 
 
XXI – CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO CONTRATO 
 
21.1 – As obrigações decorrentes deste processo licitatório constarão de termo de contrato a ser 
assinado entre as partes, em até 10 (dez) dias úteis após o empenho da verba, ficando a adjudicatária 
vencedora convocada antecipadamente. O não comparecimento da adjudicatária no prazo de 
convocação dará à licitadora o direito de convocar a segunda classificada, sem que lhe reste direitos a 
reclamar. 
 
21.2 – A sua formalização, alteração, aditivo, inexecução e rescisão, serão regidos pelos preceitos de 
direito público e privado, e, supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e Código Civil 
Brasileiro, obedecidos ainda os termos do presente Edital e das Leis que o regem. 
 
XXII – CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 
 
22.1 – Cópias deste Edital, deverão ser retiradas pelos interessados na Coordenadoria de Compras e 
Licitações, à Rua Frederico Moura n.º 1.517, 1º andar – neste município de Franca, Estado de São 
Paulo, de segunda à sexta-feira, das 08:30h às 11h e das 13h às 15:30h, local e horário onde, também 
poderão obter quaisquer outros esclarecimentos de que necessitem para o perfeito entendimento do 
presente Edital. 
 
22.2 – As cópias supramencionadas serão fornecidas aos interessados, mediante o pagamento de R$ 
17,98 (dezessete reais e noventa e oito centavos), nos horários e endereço acima, referente ao custo 
reprográfico. 
 
22.3 – O edital também estará disponível, para ser retirado na íntegra, no endereço eletrônico 
www.franca.sp.gov.br , no link “Licitações e Compras”, sem qualquer custo para o licitante. 
 
22.4 – Com exceção do “Aviso de Licitação” que será publicado na Imprensa Oficial do Município, no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e na página da Prefeitura disponível na Internet, as outras 
informações relativas ao procedimento serão publicadas somente na Imprensa Oficial do Município e na 
página da Prefeitura de Franca: www.franca.sp.gov.br – link: Licitações e Compras, conforme autoriza a 
Lei n.º 8.666/93. 
 
22.5- Serão afixados no quadro mural de compras da Prefeitura Municipal de Franca, todos os atos 
pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação tais como: comunicações, consultas e respostas aos 
interessados, resultados da fase da habilitação e classificação das propostas. 
 
22.5.1 – As publicações referentes ao julgamento das propostas, adjudicação, homologação e outras 
informações pertinentes ao processo serão veiculadas somente na Imprensa Oficial, contratada pelo 
Município para realizar suas publicações oficiais. 
 
22.6 -  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. 
 
22.7 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o licitante que não o fazer até o segundo dia 
útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá 
efeito de recurso nos termos do parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 
Federal 8.883 de 08/06/94. 
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XXIII – CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO 
 
23.1 – Para as questões suscitadas no desenvolvimento deste processo licitatório, bem como, na 
execução do futuro contrato não resolvidos por via administrativa, fica desde já eleito o Foro da Comarca 
de Franca, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para 
que possam ser dirimidas as dúvidas. 
 
E, para que ninguém possa alegar ignorância ou desconhecimento, será o presente Edital inserido no 
site da Prefeitura Municipal de Franca e publicado pela imprensa, conforme determina a Lei.         
       

Franca-SP, 04 de outubro de 2018. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
ELSON BONIFÁCIO SOBRINHO 

Secretária Municipal de Esportes, Arte, Cultura e L azer 
Autoridade competente 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 

 
PROCESSO: 43.588/18 

 
ANEXO II 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

INDICAÇÕES PARA O LICENCIAMENTO DE PROJETO DE GESTÃ O DO RESTAURO CIENTÍFICO 
DO RELÓGIO DO SOL (Patrimônio tombado pelo CONDEPHA T/Franca e pelo CONDEPHAAT/SP) 

 
 
Objeto do Projeto de restauro: Equipamento urbano h istórico Relógio do Sol tombado pelo 
Decreto Municipal nº 7688 de 15 de setembro de 1999, e Resolução Estadual-de-08.03.1972, nos 
termos do artigo 1º do Decreto Lei 149 de 15.08.1969; localizado na Praça Nossa Senhora da 
Conceição, Município de Franca/ SP.  
 
 A partir da Constituição Federal em seu artigo 216, da Lei Estadual Nº. 10.774, de 1.º de Março de 
2001, da Resolução Estadual-de-08.03.1972-DOE-09.03.1972 e da Lei Municipal nº 2736 de 15/9/1999, 
dispõem que os bens acautelados necessitam para sua gestão e conservação de procedimentos 
adequados a sua complexidade salvaguardando a sua integridade. 
 
1. OBJETO  

 
Projeto de execução de restauro científico, a partir de critérios universalmente aceitos nos 

processos de gestão para equipamentos históricos públicos, no caso o Relógio do Sol, que constitui um 
equipamento urbano histórico, imóvel construído de mármore, com programação visual incrustrada e 
cujo objetivo é a medição de hora, calendário, estações do ano, entre outros, através da rotação da 
Terra em relação ao Sol. O objeto de restauro foi danificado em acidente climático decorrente de chuva 
e queda de árvore ocorrida no dia 28/12/2017. 

Local do objeto  
Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N 
Centro – Franca – SP 

 
Obs.: O bem em questão é tombado pelo CONDEPHAT/Franca e tramitar pelo CONDEPHAAT/São 
Paulo, e, portanto, o mesmo deverá analisar o projeto, antes da execução da obra de restauração. 

 
2. ESCOPO DE TRABALHO 

O escopo de projetos e serviços necessários será o seguinte: 

� Levantamento cadastral arquitetônico completo (plantas, elevações, etc.), em conformidade com os 
padrões exigidos pelos órgãos de preservação, incluindo digitalização de dados em AutoCAD; 

� Levantamento da coordenada geodésica e norte magnético da base do relógio de sol, a ser realizado 
por profissional topógrafo, bem como, o levantamento cadastral planimétrico e topográfico da área 
de implantação do monumento na Praça Nossa Senhora da Conceição;  

� Levantamento e pesquisa histórica, documental e iconográfica para apoio ao projeto de restauro, 
incluindo pesquisa da legislação de tombamento do bem em questão; 

� Inventário científico contemplando listagem e identificação de todos os elementos danificados 
(numeração, gabaritamento, fotos de diversos ângulos, armazenamento e relatórios) 
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� Diagnóstico da intensidade dos danos com especificação do referencial teórico e metodológico a 
serem empregados no restauro, como relatório fotográfico completo do monumento indicando 
principais patologias e danos verificados utilizando a base cadastral levantada; 

• Identificação dos materiais originais e os que deverão ser empregados, devendo manter a integridade 
física e estética, assim como segurança do bem como um todo; caso necessário, recorrer aos 
procedimentos técnicos de anastilose. 

• Indicação de toda a programação visual contida num bem, bem como referencial teórico 
metodológico de recuperação das mesmas, 

• Indicação do tratamento final à proteção do bem em relação ao ecofatos e antropofatos, com a 
proposta de referencial teórico e metodológico de conservação após a obra.  

• Apresentar orientações de técnicas de manuseio, montagem e instalação no local de origem, com 
especificação dos equipamentos necessários para a obra em todas as etapas (restauro, montagem 
no local e urbanização do entorno). 

� Indicação de projetos de ordenamento paisagístico e lumínico do entorno do bem 
� Projeto executivo de restauro e conservação arquitetônica, incluindo a remontagem do monumento, 

em consequência do acidente ocorrido. 
� Memorial descritivo do Projeto de restauro e adequações propostas. 
� Planilha estimativa de orçamento e cronograma físico/financeiro para orientação da obra de restauro, 
� Previsão de instrução documental com protocolo, acompanhamento e aprovação do projeto no 

CONDEPHAAT/São Paulo, incluindo participação em reuniões e eventuais revisões. 
� Inclusão de serviços especializados de Astronomia e Astrometria para apoio ao projeto de restauro, 

produção de documentos, cálculos científicos e acompanhamento das obras de restauro. 
 

3. METODOLOGIAS  
 

3.1. LEVANTAMENTO E PESQUISA HISTÓRICA, DOCUMENTAL E ICONOGRÁFICA:   
Para fins de preservação histórica - cultural, a licitada deverá realizar um levantamento histórico, 
iconográfico e documental sobre o monumento em questão, e que deverá auxiliar no projeto de restauro 
e sua aprovação junto aos órgãos patrimoniais.  
 
Visando o efetivo reconhecimento e a preservação deste bem, também deverá ser realizado o 
levantamento da legislação incidente sobre o mesmo. 
 
Como possíveis núcleos e fontes de pesquisa apresentam-se:  
Acervo das Bibliotecas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo;  
Processo de Tombamento (CONDEPHAAT/SP);  
Acervos e Arquivos locais (Franca/SP) 
 

3.2. LEVANTAMENTO MÉTRICO CADASTRAL  
 

• O levantamento métrico cadastral deverá apresentar as características físicas do monumento, 
constituindo-se da representação gráfica pormenorizada de todos os elementos e detalhes 
construtivos, envolvendo: 

o Croquis preliminar (planta baixa, cortes e elevações) com cotas horizontais (largura e 
comprimento), cotas verticais, cotas de nível; 

o Croquis de detalhes construtivos, elementos decorativos (ornamentação) com as 
medidas de cada um para complementação do desenho levantado; 

o Croquis das elevações do monumento, com registro de cotas horizontais e verticais, etc.; 
• Utilização de registros mapográficos, fotos aéreas, levantamento topográfico para auxiliar na 

montagem dos desenhos, quando necessários. 
• Identificação dos materiais construtivos e de revestimento que compõe a área do objeto de estudo 

e intervenção, a serem detalhadamente informados nas pranchas gráficas de levantamento. 
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• Levantamento e desenho das marcações verificadas nas peças do monumento. 
• Todo o levantamento será digitalizado em AutoCAD, e servirá como base para todos os projetos 

executivos a serem realizados. 
 

3.3. PROJETO DE GESTÃO DE RESTAURO: 
 

• Elaboração de Projeto de Restauro, seguindo todas as normativas e orientações técnicas e 
teóricas para projetos dessa natureza. 

• Organizar os dados levantados, realizar investigações necessárias, bem como analisar as 
patologias e danos presentes no monumento, de modo a documentar e fundamentar a proposta 
de restauro. 

• A proposta de restauro será pautada sobre o conceito de transmissão do patrimônio ao futuro, 
considerando sua autenticidade e significância.  

 
3.4. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASTRONOMIA E ASTROM ETRIA 

 
• Todo o projeto de restauro deverá ser apoiado e complementado por um profissional graduado em 

astronomia, e com experiência comprovada em Astrometria.  
• O profissional também deverá acompanhar, além da fase de projeto, a fase de obra de 

restauração e remontagem do Relógio de Sol a fim de garantir a aferição correta da peça 
(relógio), através de cálculos científicos, garantindo assim o perfeito ajuste de precisão 
astronômica do monumento.  

• O profissional será ainda responsável por apoiar e colaborar na elaboração de documentos com 
as particularidades do Relógio de Sol, bem como contribuir na elaboração do projeto “Relógio 
Turístico e Educativo”, para interação com público em geral, amantes e profissionais da 
Astronomia, observatórios, etc. 

• Os serviços deste item deverão ser apoiados por um profissional de topografia, para determinar a 
correta orientação da base do relógio para realização dos cálculos científicos.  

 
Metodologia:  
 

3.4.1. Orientação precisa para o reposicionamento de todas as peças componentes do Relógio de 
Sol; 

3.4.2. Elaboração de documento a respeito das particularidades do Relógio de Sol, tais como 
histórico, utilização, limites, etc.; 

3.4.3. Apoio e contribuição na elaboração do projeto para o "Relógio Turístico e Educativo; 
interação com público, amantes da Astronomia, observatório e professores. 

3.4.4. Cálculos científicos para o reposicionamento das hastes durante a obra de restauro do bem. 
 
O item inclui vistoria para apoio ao projeto (02 vi storias), consultoria técnica ao projeto e vistoria  
durante a fase de obras (03 vistorias)  
 

4. CRONOGRAMA DE ETAPAS/ENTREGAS 
Os serviços deverão seguir as seguintes etapas: 
 

1) Identificação e conhecimento do Bem:  
Documentação fotográfica: Fotos externas e fotos internas. Visa documentar a edificação no 
momento anterior à intervenção.  
Análise, identificação de materiais e sistema construtivo. 
Vistorias e relatório - Astrônomo  
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Determinação da correta orientação da base do Relógio – topógrafo  
Elaboração do texto - Astrônomo 

2) Diagnóstico:  
Investigações, análise das patologias e mapeamento de danos.  
Cálculos científicos para reposicionamento das hastes do relógio - astrônomo 

3) Proposta de intervenção:  
Conceituação projetual de restauro. 
Aferição e definição da correta posição astronômica – astrônomo especialista 
Projeto de arquitetura das adequações necessárias no seu entorno direto, incluindo paisagismo 
e luminotécnica  
Memorial descritivo contendo a definição de procedimentos.  
Elaboração de peças gráficas 
Projeto “Relógio Turístico” – astrônomo 
Protocolo do projeto no Condephaat 

4) Assessoria Técnica de Obra - durante a fase de o bra de restauro 
Astrônomo – até 03 vistorias durante a fase de obra 
Arquiteto e/ou engenheiro – até 03 (três) vistorias durante a fase de obra 

 
5. EQUIPE DE TRABALHO 

A licitada deverá indicar em sua proposta técnica os seguintes profissionais:  
 
- 01 (um) engenheiro ou arquiteto sênior, com especialização comprovada em Patrimônio Histórico 
- 01 (um) arquiteto, pleno, com especialização comprovada em Patrimônio Histórico 
- 01 (um) historiador 
- 01 (um) restaurador  
- 01 (um) profissional graduado em astronomia, com experiência em Astrometria 
 

6. PRAZOS DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA FÍSICO 
A contratada deve considerar o prazo de até 90 (noventa) dias corridos  para elaboração dos itens 
propostos, exceto sua aprovação no órgão patrimonial, onde deverá ser respeitado o prazo regimental 
do mesmo para análise e aprovação do projeto.  
 

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Os pagamentos serão realizados através de medições mensais. 

 
8. PRODUTOS: 

8.1. Todos os arquivos digitais em formato DWG, memoriais, planilhas quantitativas e outros 
relatórios serão entregues em mídia eletrônica – sem compactação, e devidamente 
identificados com as seguintes informações: título do projeto, nome de empresa e nome dos 
respectivos arquivos contidos na mídia; 

8.2. 01 (uma) cópia impressa do projeto, plotada em papel sulfite, assinada pelo responsável pelo 
projeto; 

8.3. 01 (uma) cópia impressa em papel sulfite dos memoriais, planilhas quantitativas e outros 
relatórios, com assinatura do responsável pelo projeto na última folha. 

Obs.:  Será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de  Franca as impressões e plotagens 
dos projetos e memoriais para protocolo de análise e aprovação nos órgãos patrimoniais.  
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TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 

 
PROCESSO: 43.588/18 

 
ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PO RTE 

 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 

no ato convocatório, que a empresa _______________________________________(denominação 

da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui 

qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade 

fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento 

licitatório da Tomada de Preços nº_______ /2017, realizado pelo Município de Franca-SP. 

 
  

 Franca, ___ de _______________ de  2018. 

 

 

 

 _______________________________________ 

 (nome do representante e da empresa licitante) 
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PROCESSO Nº 43.588/18 
 

ANEXO IV 
 

ATESTADO DE VISTORIA E COMPARECIMENTO  
 
 

 
 Declaramos que  a empresa ______________________________________________________, 
representada por seu(s) representante(s) abaixo(s) assinado(s), compareceu(ram), às ________ horas 
do dia ___ de _____________ de 2018  na CASA DA CULTURA, na Rua Dr. Alcindo Ribeiro Conrado , 
1516 - Centro, Franca - SP e PRAÇA NOSSA SENHORA DA  CONCEIÇÃO, para vistoria in loco, bem 
como obter as informações que entendeu(ram) necessárias para o perfeito conhecimento do objeto da 
licitação em tela. 
 
Por ser a expressão da verdade, subscrevemos o presente ATESTADO DE VISTORIA E 
COMPARECIMENTO: 
 
 
1 – Nome:_______________________________________________    Doc.Ident.nº  _____________ 
 
2 -  Nome:_______________________________________________    Doc.Ident.nº  _____________ 
 
3 - Nome:________________________________________________   Doc.Ident.nº   _____________   
 
 
 
   Franca, __ de ________________ de 2018. 
 
 
 
   ____________________________________  
   Responsável da Licitante 
 
 
 
 
Para Uso exclusivo da Secretaria de Esporte, Arte, Cultura eLazer 
 
Responsável:______________________________ 
 
Data:_________________________ 
 
Carimbo da Secretaria de Esporte, Arte, Cultura eLa zer 

 


