GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESEl`IVOLV"ENTO URBANO
MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA

QUIXERE -ADM -QUERO MAIS QUIXERE

VISTO

TOMADA DE PRECO N° 2702.01/2020

LICITActo D0 TIPO MENOR PRECO
PARA -EXECUCAO

DOS

SERVICOS

DE

5,ESFT°RFTMOADEALBE8,UNAHCAA°NODfuuRRA%EE
QulxERE-CE,
PROCESSO.

PARTE

INTEGRANTE

DESSE

0 Municipio de Quixere-Ce, atraves da Comissao Permanente de Licitagao, devidamente
nomeada pela Portaria N° 004.02.01/2020, de 02 de janeiro de 2o20 toma pdblico para
conhecimento dos interessados que, na data, horario e local abaixo previstos, abrira licitagao,
na modalidade TOMADA DE PRECO, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, para atendimento
do objeto desta licita9ao, de acordo com as condipees estabelecidas neste Edital, observadas

asodRsf£,S8f:i:&nEdLa88aE.elFederaln°8666/93de21.o693,esuasalterag6esposteriores
OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E PROPOSTAS serao recebidos em sessao publica

marcada para:
As 09:00 Horas.
Do dia 16 de marso de 2020.
No enderego: Sala da Comissao Permanente de Licita¢6es, localizada na Rua Padre
Zacarias, 332, Centro, Qubtefe-Ce.
CONSTITUEM
PARTE
INTEGRANTE
TRANSCRICAO OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO I

:

ANEXO II
ANEXolll

:
:

ANEXOIV
ANEXO V

:
:

DESTE

EDITAL,

lNDEPENDENTE

DE

Projeto Basico, Orcamento Basico e Cronograma Fisico-Financeiro e
Composigao dos Custos Unifarios.
Modelo de apresentaeao de carta-Proposta.
Modelo de planilha de prepes, Taxas de B.D.I -Bonificag6es e Despesas
lndiretas e Cronograma Fisico-Financeiro.
Minutadecontrato
Minuta de Declaragao (Artigo. 27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93 e

jnciso xxxlii do art. 7o da Constjtujeao Federal) e modelo de Dederacao
de Me ou EPP.

1.0- DO 0BJETO E DO VALOR ESTIMADO

|£-E6uRr€ae8tBAjciti#;AteNmocD:g¥R?Tb8t3EaLaxGe8]NcaH°AdN°8ieurvti8ipfoeD¥a°uPxMEAREE.
CE, parte integrante desse processo.
1.2-a valor estimado da presente licitagao e de R$ 389.618,72 (treaentos e oitenta e hove

mll selscentos e dezolto reels e setenta e dols centavos).

2:::R=ASTRRFS8E'sCBESpERCT%,BLCcOAEoS:DEPARTlclpACAo
2.1.1-Nao podefa participar empresa declarada inid6nea ou oumprindo pena de suspensao]
que lhes tenham sido aplicadas, por tonga da Lei n9 8.666/93 e suas alterag6es posteriores;
2.1.2- Nao podera participar empresa com falencia decretada;
2.1.3-Sera admitida a participacao de interessados sob a forma de cons6rcio;
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GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOIVIMENITO URBANO
MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA

QUIXERE -ADM -QUERO MAIS QUIXERE
2.1.4-Quando urn dos s6cios representantes ou responsaveis tecnicos da Licitante
de mais de uma empresa especi.alizada no objeto de-sta Licitaeao, somente uma delas podefa
participar do certame licitat6rio.
2.1.5-A incompatibilidade dos objetos sociais da licitante com o objeto da licitaeao implicafa
na impossibilidade de sua participaeao no certame.
2.1.6-Que tenham sido declaradas inid6neas para licitar ou contratar com a Administracao
Ptiblica, de acordo com o Cadastro Nacional de Empresas lnid6neas e Suspensas (CEIS). A
Comissao fa fa pesquisa no site http://portaldatransparencia.gov.br/ceis na fase do
credenciamento, devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesta
situagao;
2.1.7-Cumprindo penalidade de suspensao temporaria imposta pela Prefeitura Municipal de
Quixefe:

2.1.8-Estejam sob falencia, concordata, dissolugao ou liquidagao, fusao, cisao ou de
incorporacao;
2.1.9-Mantendo qualquer tipo de ViNCULO PROFISSIONAL com servidor ou dirigente de
6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao;
2.1.10-Autor do projeto basico ou exeoutivo, pessoa fisica ou juridica;
2.1.11-De empresas cujos s6cios ou diretores perteneam, simultaneamente, a mais de uma
firma licitante;

2.1.12-Que seja sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pals;
2.1.13-De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9°,
seus incisos e pafagrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizae6es;
2.1.14-Quando urn dos s6cios representantes ou responsaveis tecnicos da Licitante participar
de mais de uma empresa especializada no objeto desta licitagao, somente uma delas podefa
panicipar do certame licitatorio;

2.2-DAS CONDIC6ES DE PARTICIPACAO:
2.2.1-Podefa participar do presente certame licitat6rio pessoa fisica e juridica, devidamente

cadastrada na Prefeitura Municipal de Quixefe-Ce, ou nao cadastrada, que atender a todas
as condieses exigidas para cadastramento ate a 3° (terceiro) dia anterior a data para
abertura do certame, observada a necessaria qualificaeao.
2.2.1.1-Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos das
Leis Complementares n° 123A2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos beneficios
previstos nos arts. 42 a 45 da referida Lei, a licitante tefa que apresentar declaraeao de que
se enquadra na condicao de ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno porte),
emttl.da em papel ti.mbrado da empresa pelo(s) s6cJo(s) que aetenna(in) os poderes de
administragao da sociedade, conforme (Modelo 02) em anexo V.
2.2.1.2.-Caso a proponente enquadrada na condiGao de microempresa ou empre§a de
pequeno porte nao apresente a declaracao, na forma do item anterior, essa podefa participar
doprocedimentolicitat6rio,semdireito,entretanto,afruigaodosbeneficiosprevistosnosarts.
42 a 45 das Leis Complementares n° 123/2006 e 147/2014.
2.2`2-Aempresainteressadaemparticipardoreferidoprocesso,devefacomparecerat6o2°
(seoundo) dia ftil anterior a data de abertura da licitaoao. junto a SECRETARIA DE
DESENVOLVIIVIENTO URBANO MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, atrav6s de urn
profissionalt6cnico,devidamentequalificadoecomprovado,objetivandoproceclercomavisita

do local da obra, tomando conhecimento de todas as condicoes que Po§sam orientar a
elaboragao completa cla proposta.
2.2.3- Para visita ao local de exeou9ao das obras, a LICITANTE devefa agenda-la com
antecedencia, dirigindo-se ao Setor de Engenharia da Prefeitura, das 08:00 as 12:00 horas,
de segunda a sexta-feira, ou por telefone, atraves do ndmero (88) 3443-1646.
2.2.3.1- Caso a ljcitante, por sua conta e responsabilidade, entenda que nao haja
necessidadedevisitarolocaldaobra,devefaapresenfarjuntoaosdocumentosrequeridos
para habilitacao, declaragao expressa de que possui pleno conhecimento do local da
exeou¥_9.d.g o b.T/s.eTvi9os_obj_eto da I icita9ao.
PretthuraMtinicipal-Rua'PadreZacafids332.Centre-CEPe2.920On-Fore(ee)
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GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARLA DE DESEi`rvoiviMENTo uREIANo
MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA

QUIXERE -ADIVI BQUERO MAIS QULXERE
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2.2.4-A admissao a participa9ao de cons6rcios obedecefa aos subitens a
2.2.4.1- As empresas co.nsarciadas apresentarao instrumento publico ou I)articular
compromisso de constituigao de cons6rcio, com a indicaeao do name do cons6rcio e
empresa lider, que sera responsavel principal, perante a.ADMINISTRAeAO, pelos a
praticados pelo .cons6rcio, sem prejuizo da responsabilidade solidaria das empresas
consorciadas. A empresa lider tefa poderes para requerer, transferir, receber e dar quifaeao,
subscrevendo em nome do Cons6rcio todos os atos referentes a execueao do contrato;
2.2.4.2- Indicagao dos compromissos e obrigag6es, bern coma o percentual de participagao
de cada empresa no cons6rcio, em relacao ao objeto da licitacao;
2.2.4.3-Declaragao de que o cons6rcio nao tefa sua constituieao ou forma modificada sem a
pfevia aprovaeao da ADMINISTRACAO durante o processamento e julgamento dos
proced imentos licitat6rios pertinentes;
2.2.4.4-0 prazo de duraeao do cons6rcio devera coincidir, no minimo, com a data de vigencia
ou exeougao das obras/serviaps, objeto do contrato administrativo licitado.
2.2.4.5- 0 cons6rcio apresentafa, em conjunto, a dooumentagao individualizada de cada
empresa, relativa a habilitagao juridica, teenica, qualificaeao trabalhista, econ6mico-financeira
e de regularidade fiscal.

2.2.4.6- As empresas consorciadas poderao somar os seus quantitativos tecnicos, para
atender integralmente ao solicitado no subitem 4.2.3.2 e 4.2.3.3 deste Edital e para efeito de
qualificagao econ6mico-financeira, o somat6rio dos valores de cada consorciado, na
proporgao de sua respectiva participagao.
2.2.4.7- 0 indice econ6mico-financeiro citado no subitem 4.2.4.2 deste Edifal devefa ser
comprovado por cada empresa integrante do cons6rcio.
2.2.4.8- a Patrim6nio Liquido, solicitado no subitem 4,2.4.3 deste Edital devera ser

comprovado coletivamente na proporgao da participagao de cada empresa no cons6rcio, para
fim de atingir o limite fixado neste Edital.

3.0- DOS ENVELOPES
3.1-A dooumentagao necessaria a Habilitagao, bern como as Propostas de Pregos devefao
ser apresentadas simultaneamente a Comissao de Licitagao, em envelopes distintos, opacos
e fechados, no dia, hora e local indicado no preambulo deste Edital, conforme abaixo:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE-CE

ERE:IbF;CEA#o?:Ab5g:#ERSLCAo
TOMADA DE PRECO N° 2702.01G020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE-CE

(lDENTIFICACA0 DA EMPRESA)

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PF`ECOS
TOMADA DE PRECO N° 2702.01/2020
3.2- E obrigat6ria a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE
PRECOS.

3.3-Os Documentos de Habilita9ao e as Propostas de Pregos deverao ser apresentados por
preposto da licitante com poderes de representagao legal, atraves de procuragao pdblica ou
particular com firma reconhecida. A nao apresentaeao nao implicafa em inabmtaeao. No
entanto, o represenfante nao podefa pronunciar-se em name da licitante, salvo se estiver
sendo representada por urn de seus dirigentes, que devefa apresentar c6pia do contrato social
e documento de identidade.
3.4- Qualquer pessoa podefa entregar os Documentos de Habilitagao e as Propostas de
Pregos de mais de uma licitante. Pofem, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragao,
podefa representar mais de uma licitante junto a Comissao, sob pena de exclusao sumaria
das licitantes representadas.
PreuniraMunicipal-RiiaPadreZacariae332.Cendno-CEPe2.02cOoO-Fone(co) 34raie".
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GOVERNO MUNICIPAL
SEcftETARIA I)E DESENVOLVIMENTO URBANO
MElo AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA

QUIXEF`E -ADIvl .QUER0 MAIS QUIXERE

4.0-DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO -ENVELOPE "A".

4:i-6; i)6tiin;ntos de Habilitapao.aeverao ser apresentados da seguinte foma:
:) 'Ein"a:fi;iii:ii.;-al~in-bli6:ifao--ch organ oficiai, in, ainda, par quaiquer processo de c6pia
autenticada em Cartorio ou por servidor da Administragao, exceto para a garantia, quando
houver, oujo documento comprobat6rio de\;era ser erdbido exclusivainente em original;
b) Dentro do prazo de validade, para aqueles ouja validade possa se expirar. Na hip6tese do
documento nao conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de
declara{;ao ou regulamentagao do 6rgao emissor que disponha sobre a validate do mesmo.

g=###fr£¥£#r##:E:::::#%rentosefa-ideradovai,dopeto
4.2-Os DOcuMENTOs DE HABiLiTAeAO cONsisTiRAO DE:
4.2.1-Ceitificado de Registro Cadastral (CRC) emitldo por esta Prefeitura Municlpal, dentro
do prazo de validade, guardacla a conformidade com o oojeto da licitaeao.
4.2.2- HABILITACAO JURiDICA:
4.2.2.1 -Cedula de identidacle do responsavel legal ou signatario da proposta,

4.2.2.2-Ate oonstitutivo, estatuto ou contrato sodal em vigor e todos os aditivos, devidamente
registrados ou aditivo DEVIDAMENTE CONSOLIDADO, em se tratando de sociedades
corTierciais ou o Registro Comercial em case de empresa individual, e rro caso de sociedade
por ae6es, acompanhado da data da assembleie que elegeu seus atuais administradores. Em
se tratando de sociedades civis, inscricao do ate constitutivo, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio.
4.2.2.3- Prova de inscri9ao na:

a) Fazenda Federal (CNPJ);

b) Fazenda Municipal (Carfeo de lnscrieao do lss).
4.2.3-REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

4.2.3.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do ljcitante.

a) A oomprovagao de quitagao para com a Fazenda Federal devefa ser feita atravds da
Certidao Negativa de Tributos e Contribuic6es Federais e da Divida Ativa da Unido, emiticla
nos moldes de Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1.751, de 02.10.2014.

b) A comprovagao de regufaridade para com a Fazenda Estadual devefa ser feita atraves de
Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divicla AtIva Estadual;

c) A comprovaeao de regularidade para com a Fazenda Municipal devefa ser feita atrav6s
de Certidao Consolidada Negativa de D6bitos inscritos rta Divicla Ativa Municipal.

4.2.32-Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servieo FGTS, atrav6s de Certificado de Regularidade de Situagao -CRS e;
4.2.3.3- Prova de situagao regular junto a Justiga do Trabalho, atraves da Certidao Negativa
de Debltos Trabalnistas -CNDT, contorme dispoe a Lei Federal n° 12.440, de 07 de julno de
2011.

4.2.4- QUALIFICACAO TECNICA:
4.2.4.1- Prova de inscrigao, ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regienel de
Engenharia Arquitetura e Agronoma (CREA), da locatidade da sede da PROPONENTE.
4.2.42- Comprovaeao da PROPONENTE possuir como RESPONSAVEL TECNICO em seu

::£gj¥LT*¥+##if#gIA;gggffg¥#i'%¥g¥
similares ou suDeriores as do objeto da presente licitaqao;
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GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLV]MENTO URBANO
MEIO AMBIENTE E INFRA ESTF`UTURA

QUIXERE -ADM .QUERO MAIS QUIXERE
4.2.42,1-0 vinculo do responsavel tecnico -Enaenheiro Ci\ril -com a empresa, p
comprovado do seguinte modo:
a)SEEMPREGADO,comprovai`do-seovinculoempregaticioatrav6sdec6piada"Fichaou

:;V:°Ed§oRce,%it£#r:Tapnr38.asde°:'£:rt9ciprt:#aodseo:,reat%:I:°atera:reesvLdeencod£,ass::a:o-n::t:S:oc,a,
e aditivos, se houver devidamente registrado(s) na Junta Comercial;
c) SE CONTRATADO, apresentar contrato de presta9ao de servi9o, vigente na data de
abertura deste certame, assinado e COM FIRMA RECONHECIDA DE AMBAS AS PARTES
comprovando, ainda, o registro do responsavel tecnico da licitante junto ao CREA,
acompanhado de declara9ao ou documento equivalente expedido, tambem pelo CREA, que
indique a relagao das empresas em que a profissional contratado figure coma responsavel
tecnico.
4.2.4.3-DeclaracaotomecidapelaSECRETARIADEDESENVOLVIMENTOURBANOMEIO
AMBIENTE E INFFIA ESTRUTURA do Municipjo de Quixefe-Ce, que a licitante, atrav6s de
seuprofissionalt6cnico,tenhavisitadoolocaldaobra,afeo2°(segundo)diatitilanterior

a data de abertura da licitacao e tomado conhecimento de todas as condig6es que possam
orientar a elaboragao completa da proposta.
4.2.4.4- A exigencia constante do item 4.2.3.4 acima podefa ser substituida, a criterio e sob
inteira responsabilidade da licitante, por declaracao expressa da pr6pria licitante de que

possui pleno conhecimento do local da execueao da obra/servicos objeto da licitagao.
4.2.5-QUALIFICACAO ECONOMICCLFINANCEIRA:
4.2.5.1-Tratando-se de Sociedade An6nima, publicagao em Diario Oficial ou jomal de grande

circulagao ou c6pia autenticada do Balanco Fiscal correspondente ao ultimo exercicio social
encerrado, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, com as
respectivas demonstrag6es de Contas de Resultados. Os demais tipos sociefarios deverao

EPEeNS8Etara6R'EiiategtacaLiSSR8°B,aAii8;,Pda::#:#:L{jencr:ugs,I;tefaJOEEr9usntDaECAOBmEepcTaiRd:
9ede do licitante e a3sinado por contador habilitodo, reservando-9e a Comissao a direito de
exigir a apresentagao do Livro Diario para verificagao dos valores, assinados por contador
habilitado.

4.2.5.1.1 -A licitante com menos de 1 (urn) ano de existencia apresentafa balanap de abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, autenticado por profissional
credenciado na forma exigida no item 4.2.5.1 deste edital.
4.2.5.2- Comprovacao da boa situagao financeira baseada na obtengao de indices de

Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Comente (LC), maiores ou iguais a
urn (>1 ou = 1), resultantes da aplicagao das seguintes formulas:
ONDE: AC

LG=

SG=

: ATIVOCIRCULANTE

AC+RLP

PC+ELP

AT

:ATIVOTOTAL

AT
PC+ELP

PC

: PASSIVOCIRCULANTE

ELP : EXIGivEL A LONGO PRAZO

LC=

AC

PC
RLP : REALIZAVEL A LONGO PRAZO
4.2.5.3- Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jun'dica.
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4.2.6- OUTRAS EXIGENCIAS
4.2.6.1-Declaragao expressa de que atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da CF/88,

conforme modelo do Anexo V.
4.2.6.2- Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos das
Leis Complementares n° 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos beneficios
previstos nos arts. 42 a 45 da referida Lei 6 necessario a apresentagao de declaraeao
expressa da licitante constando que se enquadra nas referidas condieees, conforme reza o §
2°, do art.13 do Decreto Federal n° 8538/2015, de 06 de outubro de 2015, conforme (Modelo
02) em anexo V.
4.2.6.3- Caso a proponente enquadrada na condigao de microempresa ou empresa de
pequeno porte nao apresente a certidao, na forma do item anterior, este podefa participar do
procedimento licitat6rio, sem direito, entretanto, a fruicao dos beneficios previstos nos arts. 42
a 45 dao Leis Complementares n° 123/2006 e 147/2014.
4.3-A licitante devefa fomecer a titulo de informagao, ndmero de telefone, fax, e-mail e pessoa
de contato, preferencialmente local. A ausencia desses dados nao a tomafa inabmtada.

5.0- DA PROPOSTA DE PRE¢0 -ENVELOPE ``8"
5.1-As propostas deverao ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas
PREFERENCIALMENTE em duas vias datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer
processo mecanico, eletr6nico ou manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue
em envelope lacrado.
5.2- AS PROPOSTAS DE PRECOS DEVERAO, AINDA, CONTER:
5.2.1-A razao social, local da sede e o ntlmero de inscrieao no CNPJ da licitante;
5.2.2- Assinatura do Representante Legal;
5.2.3- lndicagao do prazo de validade das propostas, nao inferior a 60 (sessenta) dias,

contaclos da data da apresentagao das mesmas:
5.2.4- Prepe total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, ja
consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tn.butos, mao-de-obra e transporte,
jncidentes direta ou indiretamente no objeto deste Edital;
5,2.5- Planilha de Orcamento e cronograma fisico-financeiro, contendo prepes unifarios e
totais de todos os itens constantes do ANEXO Ill - MODELO DE PLANILHA
ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FisICO-FINANCEIRO, inclusive, com a indjcacao do

percentual de B.D.I e da FONTE utilizada para cota9ao dos precos propostos.
5.2.6- Na elaboragao da Composigao de Pregos Unitarios, devefa center todos os insumos e
coeflclentes de prooutlvi.dade necessan.os a execucao de cada servi.go, qual.s sejam
equipamentos, mao-de-obra, totalizacao de encargos sociais, insumos, transportes, BDI,
totalizacao de impostos e taxas, e quaisquer outros necessarios a execueao dos servigos.
5.2.7- Na elaboragao da Proposta de Prego, o ljcitante devera observar as seguintes
condigdes: Os preaps unifarios propostos para cada item constante da Planilha de Orcamento
devefao incluir todos os oustos diretos e indiretos, tais como: materiais, ousto hofario de
utilizagao de equipamentos, mao-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas

3?2m7nj:t5#¥fi'Rt,r8nspE°*%SEisTeAg:I:|SDiB:r°DospREoos.ospreapsunitanoseglobaldas
respectivas propostas de preaps apresentadas nao podefao ser superiores aos preaps
estabelecidos na planilha ongamenfaria constante do Anexo I deste edital.
5.2.8-Correfao por conta da proponente vencedora todos os oustos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta.
5.2.9- Ocorrendo divergencia entre os valores propostos, prevalecer5o os descritos por
extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unifario e total, prevalecefa o valor
unitario.

5.2.10- Declaragao de que assume INTEIRA RESPONSABILIDADE pela execugao dos
servi9os, objeto deste Edital, e que serao exeoutados conforme exigencia editalicia e
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contratual, e que serao iniciados dentro do prazo de ate 10 (dez) dias consecutivos, contados
a partir da data de recebimento da Ordem de Servieo.
6.0- D0 PROCESSAMENTO DA LICITACAO
6.1-A presente Licitacao na modalidade TOMADA DE PREQO PUBLICA sera processada e
julgada de acordo com a procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n9 8.666/93 e suas
alterag6es posteriores.
6.2- Ap6s a entrega dos envelopes pelos licitantes, nao serao aceitos quaisquer adendos,
acrescimos ou supress6es ou esclarecimento sobre o contetido dos mesmos.
6.3-Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados pela Comissao deste
Municipio, constarao obrigatoriamente da respectiva ata.
6.4- E facultado a Comissao ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitacao, promover
diligenciadestinadaaesclareceroucomplementarainstrueaodoprocesso,vedadaainclusao
de dooumentos ou informag6es que deveria constar originariamente da proposta.
6.5-Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatorio, que
sera assinada pela Comissao de Licitagao e os licitantes presentes, confomie disp6e § 19 do
art. 43 da Lei de Licitae6es.
6.6- 0 recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitagao e a proposta de

preap sera realizado simultaneamente em ato publico, no dia, hora e local previsto neste
Edital.

6.7- Pare a boa condugao dos trabalhos, os licitantes deverao se fazer representar por, no
maximo, 02 (duas) pessoas.
6.8- Os membros da Comissao e 02 (dois) licifantes, escolhidos entre os presentes como
representantes dos concorrentes, examinarao e rubricafao todas as folhas dos Dooumentos
de Habilitagao e Propostas de Pre9os apresentados;
6.9- Recebidos os envelopes .`A" DOCUMENTOS DE HABILITA9AO, "8" "PROPOSTA DE

PRECOSP, proceder-se-a com a abertura e a analise dos envelopes referentes a
dacumentagao.
6.10-A Comissao podefa, ao seu exclusivo criterio, proclamar na mesma sessao, o resultado
da habilitagao, ou convocar outra para esse tim, ficando cientificados os interessados;
6.11-Divulgado o resultado da habilitagao, a Comissao, ap6s obedecer ao disposto no art.
109, inciso I, alinea "a", da Lei de Licitae6es, fara a devolugao aos inabilitados, dos seus
envelopes "proposta de pregos", lacrados.
6.12-Abertura das propostas de pregos das licitantes habilitadas, que sefao examinadas pela
Comissao e pelas licitantes presentes.
6.13- Djvulgagao do resultado do julgamento da proposta de prepes e observanci.a ao prazo
recursal previsto no art.109, inciso I, alinea "b", da Lei nQ 8.666/93.

6.14-Ap6s a fase de habilitagao, nao cabe desistencia de proposta, salvo motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.
7.0-DO CRITERIO DE JULGAMENTO
A) -AVALIACAO DOS DOCuMENTOS DE HABILITA¢AO -ENVELOPE "A"
7.1-Compete exclusivamente a Comissao avaliar o merito dos dooumentos e informac6es

prestadas, bern como julgar a capacidade tecnica, econdmica e financeira de cada proponente
e a exequibilidade das propostas apresentadas.
7.2- A habilitagao sera julgada com base nos Documentos de Habilitagao apresentados,
observadas as exigencias pertinentes a Habilitagao Juridica, Regularidade Fiscal,

3)u.aAfJ#A°cTAe8nEfsejRQouS8'scaT#s0.E:NnjEL#peEF!B?,ncejra.
7.3-A presente licifaQao sera julgada pelo criterio do menor preeo, conforme inciso I, § 1° do
art. 45 da Lei das Lici.tag6es.

7.4- Serao desclassificadas as propostas:
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.4.1-Que nao atenderem as especificag6es deste Edital de TOMADA DE PREC
inclusive, com relacao a indicaeao do percentual de B.D.I e da FONTE utilizada para

cota§ao dos pre9os propostos.
7.4.2- Que apresentarem preaps unitarios irris6rios, de valor zero, ou preaps excessivos ou
inexequiveis (na forma do Art. 48 da Lei de Licitae6es), ou superiores ao valor estimado para
esta licitacao, constante do item 1.2 deste edital;
7.4.3-Que apresentarem condig6es ilegais, omiss6es, erros e divergencia ou conflito com as
exigencias deste Edital;
7.4.4-Preap excessivo, assim entendido como aquele superior ao estabelecido no item 1.2
deste Edital;
7.4.5- Na proposta prevalecerao, em caso de discordancia entre os valores numericos e por
extenso, estes dltimos.
7.4.6- Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta TOMADA DE
PRECO PUBLICA, nem preap ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
7.4.7- Os erros de soma e/ou multiplicacao, bern come o valor total proposto, eventualmente,
configurado nas Propostas de Preeos das proponentes, sefao devidamente corrigidos, nao se
constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificaeao da proposta.
7.4.8- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como criterio de desempate a
classificacao se fara, obrigatoriamente, per sorteio, vedado outro processo.
7.4.9-Sera declarada vencedora a proposta de MENOR PRECO GLOBAL entre as licitantes
classificadas:
7.4.10-De conformidade com o parecer da CPL, nao constituifa causa de inabilitagao nem de

desclassificaqao da proponente a irregularidade formal que nao afete o contetldo ou a
idoneidade da proposta e/ou documentacao;

8.0- DA ADjuDicAeAO
8.1- A adjudicagao da presente licitagao ao(s) licitante(s) vencedor(es) sera efetivada
mediante termo circunstanciado, obedecida a ordem classificat6ria, depois de ultrapassado o
prazo recursal.
9.0- DO CONTRATO
9.1-Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme mjnuta anexa a presente TOMADA
DE PRECO PUBLICA, que devefa ssr assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias
consecutivos, a partir da data de convocagao encaminhada a licitante vencedora.
9.2- A reousa injustificada do adjudicatario em assinar o "Termo de Contrato" no prazo
estabelecldo no subltem anten.or, caracten.zara o desoumpn.mento total da oDri.gacao, fi.cando
sujeita as penalidades previstas no item 19.1, sub-alinea "b.1" do Edital;

9.3-Considera-se como parte integrante do Contrato os termos da Proposta Vencedora e seu
Anexo, bern como os demais elementos concementes a licitagao, que serviram de base ao
processo licitatorio.

9.4- 0 prazo de convocagao a que se refere o subitem 9.1 I podera ter uma Llnica prorroga¢ao
com o mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra motivo justificado e

;=jt:fpaeiaitAa€gj:jitdrami:i?;tragaMuandooconvocadonaoassinaro"Termodecontrato"no
prazo e condieees estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem
de classificaQao estabelecida pela Comissao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas
condig6es propostas pelo primeiro colocado. ou revogar a licifagao consoante preve a Lei nQ

8.666/93 e suas alterag6es posteriores.
10.a-DOS PRAZOS
10.1-Os servieos objeto desta ljcitagao devera ser executados e conclufdos no prazo de 120
(cento e vinte) dias, contados a partir do recebimento da ordem de servigo, podendo ser
prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas altera9ces.
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10.2'\,.eOs
-r--.___
pedidos__de I_'prorroga¢ao
___ _C,_ ,
deverao se farer acompanhar de urn
circunstanciado e do nova cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condig6es
propostas.Essespedidosseraoanalisadosejulgadospelafiscaliza¢odaSECRETARIADE
DESENVOLVIMENT0 URBANO MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA da Prefeitura
Municipal de Quixefe-Ce
10.3- Os pedidos de prorrogacao de prazos serao dirigidos a SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENT0 URBANO MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA, ate 10 (dez) dias

antes da data do termino do prazo contratual.
10.4- Os atrasos ocasionados por motivo de force maior ou caso fortuito, desde que
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA da Prefeitura
Municipal de Quixefe-Ce, nao serao considerados como inadimplemento contratual.

1 1 .0- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1-A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condi96es necessarias

ao pleno cumprimento das obrigag6es decorrentes do Termo Contratual, consoante
estabelece a Lei nQ 8.666/93 e suas alterag6es posteriores;
11.2- Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto contratual;
11.3-Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a exeougao do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;
11.4-Providencjar ce pegamentos a Contratada a vista dos Notes Fiscajs / Faturas
clevidamente atestadas pelo Setor Competente.
12.0- DAS OBRIGA¢6ES DA CONTRATADA
12.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condic8es e prazos
estabelecidos nesta TOMADA DE PRECO POBLICA, no Termo Contratual e na proposta
vencedora do cerfame:
12.2- Manter durante toda a execueao do objeto contratual, em compatibilidade com as
obrigag6es assumidas, todas as condig6es de habilita¢o e qualificaeao exigidas na Lei de
Licitae6es;
12.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

12.4-Substituir os profissionais nos casos de impedjmentos fortuitos, de maneira que nao se
prejudiquem o born andamento e a boa prestagao dos servipes;
12.5-Facilitar a agao da fiscalizagao na inspeeao dos serviaps, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
12.6-F{esponder perante a Prefejtura MunjcjpaJ de Oujxefe-Ce, mesmo no caso de ausencja
ou omissao da fiscalizacao, jndenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos

aos seus interesses, que possam jnterferir na execucao do contrato, quer sejam eles
praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera
a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra
esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposie6es legais vigentes:
12.7-Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos dooumentos manuseados, sendo

que a CONTRATADA nao devera, mesmo apes o termino do contrato, sem consentimento
pfevio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informae6es,
a nao ser para fins de exeoucao do contrato:
12.8-Providenciar a imediata corregao das deficiencias e/ ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;

12.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo. tambem, de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam
sabre a prestagao dos servigos contratados inclusive as contribuic6es previdenciarias fiscais
e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando
excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Quixere-Ce por eventuais
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autuae6esadministrativase/oujudiciaisumavezqueainadimplenciadaCONTRATADA,com
referchcia as suas obrigag6es, nao se transfere a Prefeitura Municipal de Quixere-Ce;

12.10- Disponib.ilizar, a qualquer tempo, toda documentapao referents ao pagamento dos
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto
do CONTRATO;
12.11-Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados
a Uniao, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestacao dos servieos;
12.12-Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na Consolidagao
das Leis do Trabalho e legislacao pertinente;
12.13-Responsabilizar-se pela adogao das medidas necessarias a protecao ambiental e as
precaug6es para evitar a ocorfencia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislagao federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605,
publicada no D.O.U. de 13/02/1998;

12.14-Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Pt]blico e terceiros

por eventuais danos ao meio ambiente causados por acao ou omissao sua, de seus
empregados, prepostos ou contratados;
12.15-A CONTRATADA estafa obrigada ainda a satisfazer aos requisites e atender a todas
as exigencias e condic6es a seguir estabelecidas:
a)Prestarosserviapsdeacordocomoeditaleseusanexos,projetoseasNormasdaABNT.
b)AtenderasnormasdaAssociagaoBrasileiradeNormasTecnicas(ABNT)edemaisnomas
I.nternaclonais pertinentes ao obj.eto contratado;
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagao, desempenho e qualidade dos servigos
e bens, bern coma de cada material, materia-prima ou componente individualmente
considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricaeao, garantindo seu perfeito desempenho:
d) Registrar o Contrato decorrente desta licitagao no CREA, na forma da Lei, e apresentar a
comprovante de .`Anotagao de Responsabilidade Tecnica - ART correspondente, antes da
apresentacao da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Quixere-Ce, sob pena de

retardar o processo de paoamento:
1 3.0- DA DURAeAO DO CONTRATO
13.1-0 contrato tefa urn prazo de vigencia, a partir da data de sua assinatura, ate 31 de
dezembro de 2020, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n9 8.666,
de 21 de junho de 1993 e alterag6es posteriores.
14.0-DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1- 0 objeto do contrato decorrente desta /jcfagao sera recebido do seguinte modo:
a) provjsoriamente, polo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante
termo cjrcunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicagao escrita
do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o deourso do prazo de observaeao, ou
vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e suas alterae6es posteriores.

15.0- DAS CONDIC6ES DE PAGAMENTO

15.1-A fatura relativa aos serviaps efetivamente executados devefa ser apresentada a
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MEIO AMBIENTE E INFRA
ESTRUTURA, ate a 10° (d6cimo) dia tltil do mss subsequente a realizagao dos services, para fins
de confefencia e atestaeao da execugao dos services.

15.2-A falura constard dos servigos efe!jvamerite executados rio perfodo de cads mss civ;I, de
acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mss, cujo valor sera apurado atrav6s de
medigao.
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15.3-Caso a medi9ao seja aprovada pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
wi'Eio 'A-wiblENT-E i INFkA ESTRUTURA, o pagamento sera efetuado ate o 30° (trig6simo) dia
ap6s a protocolo da fatui.a pelo(a) CONTRATADO(A), iunto ao setor competente da Prefeitura
Municipal de Quixefe-Ce

15.4- A administragao podera deliberar sabre o pagamento antecipado, exclusivamente com
relacao as parcelas destinadas a instalacao ae canteiros de obras e/ou mobilizagao de
equipamentos, limitando a despesa ate o valor maxima correspondente a 5,0% (cinco por cento)
do valor efetivamente ongado/proposto.

16.0-DA FONTE DE RECuRSOS
16.1-As despesas decorrentes da contratagao correrao por conta da dotagao orgamentaria n°
0401.15.122.1501.2.010 -Manut. da See. de Desenvolvimento Urbano, M. A. e lnfraestrutura,
elemento de despesa n° 3.3.90.39.00, custeadas com recursos pr6prios do orgamento do
Municipio de Quixefe-Ce

17.a-DO REAJUSTAMENTO DE PREC0
17.1-Os preaps sao flrmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentagao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os pre9os contratuais

PN°8%fa_a,::i:ea*uasct,::°aiidt:T:nn::Lsa%°:Pvi,S:uaodua£:deaq:i:ra:::a:aq#:S:nphr:Pa°S:a5s#uT.Po:S£::
este seja extinto.
18.a- DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
18.1-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, acfescimos
ou supress6es no quantitativo do objeto contratado. ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do Contrato, confome a disposto no § 19, art. 65, da Lei nQ 8,666/93 e
suas alterag6es posteriores.

1 9.0-DAs sANeoEs ADMiNisTRATlvAs
19.1-Pela inexecucao total ou parcial das obrigacdes assumidas. garantidas a pfevia defesa, a
Administra9ao podera aplicar a CONTRATADA. as seguintes sang6es:
a) Advert6ncia.
b) Multas de:

b.1) 10% (dez par cento) sobre a valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA
em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias titeis, contados da data da notificacao
feita pela CONTRATANTE
b.2) 0,3% (tr6s d6cimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato, por dia de
atraso na execucao do objeto contratual, ate o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e rescisao
do pacto, a crit6rio da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO MEIO AMBIENTE E
INFRA ESTRUTURA da Prefeitura Municipal de Quixefe-Ce, em caso de atraso superior a 30

(trinta) dias na execugao dos servicos.
b.4) 0 valor da multa referida nesta clausula §efa descontado "ex-offlcio" da CONTRATADA,
mediante subtragao a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu favor que mantenha junto
a SECRETARIA DE DESENvoLviMENTo uRBANo MEio AMBiENTE E iNFRA ESTRUTURA
da Prefeitura Municipal de Quixefe-Ce, independente de notificacao ou interpelacao judicial ou
extrajudicial;

c) Suspensao tempofaria do direito de participar de licitagao e impedimenta de contratar com a
Administra9ao, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Ptiblica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que a CONTRATANTE promova sua
reabilitagao.

20.0-DAS F`ESCIS6ES CONTFIATUAJS
20.1 -A rescisao contratual podera ser:
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20.1.1-Determinado par ato unilateral e escrito da CONITRATANTE, nos casos eTumer
incisos I a Xll do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;

20.1.2- Amigavel, par acordo eiitre as partes, mediante autorizagao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja conveniencia da
Administragao;

20.2- Em caso de rescisao prevista nos incisos Xll e Xvll do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que
haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,
quando os houver sofrido;
20.3- A rescisao contratual de que trata a inciso I do art. 78 acarreta as consequ6ncias previstas
no art. 80, incisos I a lv, ambos da Lei n° 8.666/93.

21.0-DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
21.1-Os recursos cabiveis serao processados de acordo com a que estabelece o art.109 da Lei
n° 8666/93 e suas alterag6es.
21.2-Os recursos deverao ser interpostos mediante petigao devidamente arrazoada e subscrita
pelo representante legal da recorrente, dirlgida a Comissao de Licitagao da Prefeitura Municipal
de Quixefe-Ce.
21.3-Os recursos §erao protocolados na SECRETARIA DE DESENVOLVIIVIENTO URBANO
MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA da Prefeitura Municipal de Quixefe-Ce, e
encaminhados a Comissao de Licitagao.
22.0- DAS DISPOSICOES FINAIS

i2oL-AADaAprDeEepniaEC€°odpadE°L?8fialmplicanaaceltagaoplenadascondig6esestabelecidasnesta
22.2 - Esta licita9ao podera ser, em caso de feriado, transferida para a primeiro dia tltil
subsequente, na mesma hora e local.
22,3 - Para dirimir quaisquer ddvidas, o proponente podefa dirigir-se a Comissao de Licita9ao, na
sede da Prefeitura Municipal de Quixefe-Ce, durante o periodo das 8:00 as 12:00 holes, de
segunda a sexta-feira.
22.4- Conforme a legislaeao em vigor, esta licitagao, na modalidade TOMADA DE PRECO
Pl)BLICA podefa ser:
a) anulada, a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do

processo;
b) revogada, par conveniencia da Administragao, decorrente de motivo superveniente, pertinente
e suficiente para justificar o ato;

22.5- Os casos omissos serao resolvidos pela Comissao Permanente de Licitagao nos termos da
legislagao pertinente.

23.a- D0 FORO
23.1-Fica eleito o fora da Comarca de Quixefe-Ce, Estado do Ceafa, pare dirimir tcida e qualquer
controv6rsia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Quixer6-Ce, 27 de fevereiro de 2020.

Ppefedira Municipal - Rue Futre Zaearias 332, Cerfuo -CEP 62soun - Fore (co) 3443-1e4e.
cNp-07.807.1 9ioooii7-cce 06.920.1722

