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PREAMBULO

Processo No
Modalidade

TOMADA DE PRECO

Unidade Administrativa:

Secretaria de Obras, lnfraestrutura e Recursos Hidricos

Data de Abertura:

03 de Maio de 2022

Horario de Abertura:

09:00

Referencia de Tempo:
Local da Sessao:

Hofario Cearense
Sala da Comissao de Licitagao

Tipo de Licita9ao:

(Parque da Cidade Jos6 Costa Matos, N° 1 Centro, lpueiras-CE)
Menor Prego Global

Regime de Execueao:

Indireta Empreitada por Preco Global

Presidente da Comissao

Cecilia Gabriely Soares Carvalho
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de

Fundamentacao Legal

dezembro de 2006, da Lei de Diretrizes Ongamentarias vigente, do Decreto n° 8.538, de

06 de outubro de 2015 e ainda, de acordo com as condig6es estabelecidas neste
Edital.

Os titulares da origem desta licitagao torna ptlblicos, para conhecimento dos interessados, que a Presidente regulamentado atrav6s
de ato de nomeagao atrav6s da portaria 16040324/2021 de 16 de Abril de 2021, devidamente assessorado pela equipe de apoio
tamb6m designada formalmente e juntado ao processo, recebera ate horas, data e local acima indicados, os envelopes contendo as
N°1 DOCUMENTOS DE HABILITACAO, N°2 PROPOSTAS DE PRECOS respectivamente, al6m das declara96es complementares,

e os referentes ao procedimento licitatorio objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a

contratagao, objeto desta licita9ao, observadas as normas e condi96es do presente Edital e as normas e disposi96es contidas na
Lei n° 8.666/93 publicada no Diario Oficial da Uniao de 22/06/93, e suas alterac6es posteriores.
1.1.

HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTRECA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITACAO:

Ate as 09:00 horas, do dia 03/04/2022, no endereap Parque da Cidade Jos6 Costa Matos, N° 1 Centro, Ipueiras-CE para entrega
dos Envelopes N° 01, com os Documentos de Habilitagao, e N° 02, com a Proposta, al6m das declarac6es complementares.
1.

HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICI0 DA SESSAO P0BLICA

1.1.

As 09:15 horas, do dia 03/04/2022 no setor de Licitac6es localizado no endereap supramencionado tefa inicio a sessao,

prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentacao de Habilitagao e
Proposta de Pregos.

2.

DO OBJETO E DO VALOR ESTIMADO

2.1,

A presente licitaeao tern por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contrata9ao de empresa especializada na

execucao de PAVIMENTACA0 EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM MEIO Flo DE CONCRETO, EM RUAS DA
LOCALIDADE DE LAGOA DOS VEADOS NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS.CE, mediante o regime de empreitada indireta por preap

global, conforme especjfica96es do Projeto Basico -ANEXO I, parte integrante deste Edital.
2.2.
A presente licitagao importa o valor global estimativo de R$ 630.868,62 (seiscentos e trinta mil, oitocentos e sessenta

e oito reais e sessenta e dois centavos), sendo parte oriundo de recursos pr6prio do municipio.
3.

3,1.

DA FORMA DA APRESENTA¢AO DA DOcuMENTAeAO

Os conjuntos de documentos relativos a Habilitagao e a proposta de preaps deverao ser entregues separadamente, em

envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes extemas e

frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
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(lDENTIFICA9AO DA EMPRESA)

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N° 004/22-TP-OBRAS

3.2.

Os licitantes interessados em participar do certame nao necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar

os envelopes com a documenta¢ao e as propostas, podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega,

atentando para as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edjtal. A correspondencia devefa ser
enderegada com aviso de recebimento para a Comissao de Licitacao no endereap indicado no Item 1 deste Edital e center os dois

envelopes acima mencionados, al6m das declarac6es complementares, com antecedencia minima de 1 (uma) hora do momento

marcado para abertura da sessao ptlblica.
4.

DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

4.1.1.

Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatorio deverao estar devidamente

representados por:

a)

Titular da empresa licitante, devendo apresentar c6dula de identidade ou outro documento de identificagao oficial,

acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades

comerciais e, no caso de sociedades por ac6es, dos documentos de eleicao de seus administradores; inscrieao do ato constitutivo,

no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da

respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigag6es em decorrencia de tal investidura;

b)

Representante designado pela empresa licitante,

que devera apresentar instrumento pahicular de procuraeao ou

documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licita9ao,
acompanhado de documento de identificagao oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou

estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais

e no caso de sociedades por ae6es, acompanhado, neste tlltimo, de

documentos de eleicao de seus administradores; inscri9ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio; e ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas;

4.1.2,

Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

5,

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1.

As despesas para atender a esta licitagao sao oriundos de recurso pr6prio, na classificacao abaixo:

6.

FUNCAO PROGRAMATICA

ELEMENTOS DE DESPESA

07.01.15.452.0432.1.016

4.4.90.51.00

7.D A PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1.

Poderao participar desta licita9ao, os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagao e

nao esteja impedida de contratar com a administracao.
7.2.

6.2.1

Nao poderao participar desta licitagao:

Nao podera participar empresa declarada inid6nea ou cumprindo pena de suspensao, que lhes tenham sido aplicadas, por

fonga da Lei no 8.666/93 e suas alterag6es posteriores;

6.2.2

Nao podefa participar desta licita9ao, empresas nao cadastradas junto a Prefeitura Municipal de lpueiras ou que nao

atenderem ao cadastramento ate o terceiro dia anterior a data do certame, conforme disposigao contida no Alto 22, § 2° da Lei
8.666/93;

6.2.3

Entidades estrangeiras que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagao e

responder administrativa ou judicialmente;

6.2.4

lnteressados que estejam sob falencia, em recupera9ao judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou

insolvencia, em processo de dissolugao ou liquida9ao;

6.2.5

0 autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;
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6.2.7

Servidor ou dirigente da prefditura Municipal de lpueiras ou responsavel pela licitagao;

6.2.8

Entidades empresarials que estejam reunidas em cons6rcio;

6.2.9

Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedag6es previstas no Art° 9° da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

7.

` -,-, i+

DAHABILITACAO

7.1.

Poderao participar desta lieitagao empresas pertencentes ao ramo de atuagat> consonante ao opjeto licitado, que esteja

em situaeao regular junto ao Munieipie de lpueiras, em relacao a habilita9ao juridiea, regularidade fiscal federal e trabalhista e
qualifecaqao econ6mico-financeira.

7.2.

Os interessados em participar do presente devem cadastrar-se junto a prefeitura Munidpal de lpueiras ate o teroeiro dia

anterior a data de recebimento das propostas, observada a necessana qualificagao, conforme dispde o Art. 22, § 2°, Lei 8.666/93.

7.3.

Relativamente a documentacao referente a habilitacao, o licitante devera apresentar certificado de Registro cadastral -

CRC, junto a Prefeitura Municipal de lpueiras, emitido ate o terceiro dfa titil anterior a data da lieitaeao (Art. 22, § 2° da Lei 8.666/93),

hem como os seguintes documentos ro envelope N° 1 :

7.4.

Habilitacao Juridica:

7,4,1.

No caso de empresario individual, inscricao no Registro publico de Empresas Mercantis;

7.4.2.

Para as sociedades empresarias ou empresas individuais de responsabilidade limitada -EIRELl: ato constitutivo, estatuto

ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de dooumento
comprobat6rie de seus administradores;

7.4.3.

Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de

sociedades por ag6es, acompanhado de documentos de eleiqao de sous administradores;

7.4.4.

Inscricao no Registro ptlblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbaeao ro Registro onde tern sede a mathz, no

caso de ser o pahicipante suoursal, filial ou agencia;

7.4.5.

Inscrieao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de

prova de diretoria em exercicie;
7.4.6.
Decreto de autorizac5o, em se tratando de sociedade empresalria estrangeira em funcionamento no pais;

7.4.7.

Os atos constitutivos das empresas lieitantes deverao esfar acompanhados dos demais documentos aditivos e

modificativos do sou te>cto ou , preferencialmente, da respectiva consolidacao.

7.5.

Reaularidades Fiscal e Trabalhista:

7.5.1.

Prova de inscrigao no cadastro Nacional de pessoas Juridicas;

7.5.2.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta9ao de Certidat) Negativa de Debitos

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Proouradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos us oreditos tributarios federais e a Divida Ativa da Un fro (DAU);
7.5.3.
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual de domieilto ou sede de licitante, atraves de Certidfro Negatwa de
Dchitos;

7.5.4,

Prova de regularidade com a Fazenda Munieipal do domicnie ou sede do licitante, atrav6s de Certidfro Negativa de

D6bitos;

7.5.5.

Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Municipal e Estadual, relativo ao domieilie ou sede do licitante, pertinente

ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
7.5.6.

Prova de Regularidade com o Funds de Garantia do Tempo de serviqo (FGTS);

7.5.7.

Prova de inexistencia de d6bitos inadimplidos perante a Justice do Trabalho, mediante a apresentacao de Certidao

Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa;

7.5.8.

Caso o fomecedor seja considerado isento de tributos relacionados ac opjeto licitatorio, devefa comprovar tal condiqao

mediante a apresentagao de declaracao emitida pela correspondente Fazenda de domicilio ou sede do fomecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei;

7.5.9.

Caso o lidtante detentor do menor preQo seja microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devefa

apresentar toda a documentaeao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao, sob pena de inabilitaeao.
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7,6.1.
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7.6.2.

L~`=~-.i

Comprovacao da capacitacao TECNICO-PROFISSIONAL, medfante apresentagao de Engenheiro CMl, detentor de

Certidat> de Acervo T6cnfro - CAT, expedida pelo CREA da regiat] pertinente, nos termos da legisla8ao aplieavel, em nome do(s)

responsavel(is) tecnico(s), que demonstre a Anotagao de Responsabilidade T6cnica - ART, relativo a execugao de serviaps
semelhantes ao objeto dessa licitacao.

7.6.3.

Comprovagao de capacitaeao TECNICO-OPERACIONAL, mediante apresentagao de ao menos urn Atestado de

Capacidade Tecnica, fornecido por Pessoa Juridica de Direito Ptiblico ou Privado devidamente assinado por pessoa fisica
identificada, com o cargo/funcao, em favor da licitante, relativo a execucao de obra ou serviqo de engenharia similar ou superior,
combativel com o obJeto desta licitagao.

7.6.4.

Os responsaveis t6cnicos e/ou membros da equipe t6cnica acima mencionados deverac pertencer ao quadro permanente

da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que
comprove sou vinoulo por intermedto de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente

registrado em Carteira de Trabalho e Previdencia Social; e o prestador de servieos com contrato escrito firmado com o lieitante com

firma reconhecida das partes.

7.6.5.

Somente serao aceitos atestados expedidos ap6s a conclusao do contrato ou se decorrido, pelo menos urn ano do inicio

de sua execucao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme entendimento incorporado do Aedrdao TCU N°
1214rml 3 Plenario (133 ne)").

7.6.6.

No decorrer da execugao da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao ser substituidos, nos termos do

artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experichcia equivalents ou superior, desde que a substituicao seja
aprovada pela Administragao.

7.6,7.

Atestado de vistoria assinado por servidor responsavel da secretaria, ou Declaraoao de ci6ncia e responsabilidade pela

nao realiza9ao da vistoria tecnica, emitide pelo Responsavel Legal.

7,7.
7.7.1.

Qualificagao Econ6mico-Financeira:
Certidac Negativa de Falencia ou Recupera9ao Judieial, ou liquidacao judidal, conforme o caso, expedida pelo distribuidor

da sede do licitante, ou de sou domicilio, dentro do prazo de validade nao superior a 30 (trinta) dias da data da sua apresenta9fo;
7,7.2.
Balanap Patrimonial e Demonstrag6es Confabeis do tiltimo exeroicio social, na forma da lei, que comprovem a boa
situa9ao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provis6rios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de apresenta9ao da proposta;

7.7.2,1.

Serac aceitos o balanap patrimonial e demonstrap6es contabeis, transmitidos via SPED, acompanhados do recibo de

entrega de escrituracao confabil digital, respeitada a lNRFB vigente.

7,7.22.

0 Balanap Patrimonial devefa estar assinade por ContadorITecnico em Contabilidade devidamente registrado no

Conselho Regional de Contabilidade, comprovado atrav6s de Certidat] de Regularidade Profisstonal-CRP, no prazo de validade.

7.7.2.3.

As empresas constituidas ro exeroicto em ourso devefao apresentar c6pia do Balanap de Aberfura ou c6pia do Livro

Diario contendo o Balanap de Abertura, inclusive com os termos de aberfura e encemamento;

7.7.2.4.

Devera vir acompanhado do Balanap Patrimonial e Demonstra$6es Contabeis os Termos de Abertura e de Encerramento

do Livro Difro.

7.7.2,5.

A boa situa9ao financeira do lieitante sera avaliada petos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvchcia Geral (SG) e Liquidez

Ccorrente (LC), maiores que 1 (urn), resultantes da aplicaqao das formulas abaixo, com os valores extraidos de seu balanoo
pathmonial:
Ativo Ciroulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Cjrculante

Passivo Circulante

8
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7.7.2.6.

0 Iicitante que apresentar indices econ6micos iguais ou inferiores a 1 (urn) em qualquer dos indice!\

Solvencia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui (capital minimo ou patrim6nio liquido) equiv

por cento) do valor total estimado da contrataeao ou de item pertinente,
7.8.

7,8.1.

;nLti:u:dffiid
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Outras Exia6ncias:
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Declaracao de que nao utilha de mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo,

perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigao de aprendtry a partjr de 14
(quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854,1999, conforme modelo Anexo;
7.8.2.
Declaragao de inexistencia de fato superveniente impeditivo da habilitaeao, ficande ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrchcias posteriores, conforme modele constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.a 8.666/93);
7.8.3.

Declaracao de que nat) lntegra, no corpo social, nem no quadro funcional empregado pdblfro, ou membro comissienado

de 6rgfro direto ou indireto da administracao munieipal na qual esta concorrende para o presente processo;

7.8.4,

Declaragao de conhecimento de todos os parametros e elementos do servigo a ser ofertado e que sua proposta atende

integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;

7.8.5.

Declara9ao de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos, conforme modelo constante dos Anexos

deste edital.

8.

DA PRorosTA

8.1.

A proposta de preqo, apresentada no Envelope N° 2, sera redisida no idioma patrio, impressa, rubricada em todas as

suas paginas e ao final firmada pete representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo

canter:
8.1.1.

Razao social e CNPJ da empresa lieitante;

8.1.2.

Especificag6es do opeto de forma clara, observadas as especificag6es constantes de Projeto Basico e demais

documentos tecnicos anexos;
8.1.3.

Vawh unitario e total da proposta, em moeda corrente nacional, expresso em numeral e por extenso, conforme modelo de

proposta constante no ANEXO IV;
8.1.4.
Planilha de custos e Formaeao de pregos, conforme prQjeto basico, ANEXo I;

8.1.5.

Cronograma Fislico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela Administracao ro

Projeto Basico, conforme ANEXO I;

8.2.

Nos valores propostos estarfro inclusos todos os oustos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributalios,

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu9ao do opjeto.

8.3.

Na composicao dos precos unitarios o lieitante devera apresentar discriminadamente as paroelas relativas a mao de obra,

materiais, equipamentos e servi¢os.

8.4.

Todos os dados informados pelo lidtante em sua Planilha deverao refletir com fidelidade os oustos especificados e a

margem de lucro pretendida.

8.5.

Erros no preenchimento da planilha nat constituem motivo para a desclassificagao da proposta. A planilha podefa ser

ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao, desde que nfro haja maloraqao do preco proposto.

8.6.

A composigao de BDl, detalhande todos os seus componentes, em valores nominal.s como tamb6m sob a forma

percentual, conforme ANEXO I.
8.7.
Os oustos relativos a administraqao local, mobilizacao e desmobilizaeao e instalaeao de canteiro e acampamento, bern

como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como ousto direto da obra, nfo podefao ser incluidos na composicao do
BDI, devende ser cotados na planilha ongamentata;

8.8.

8.9.

As aliquotas de tributos cotadas pete licitante nao podem ser superieres aos limites estabelecidos na legislaeao tributata;

Os tributos considerados de natureza direta e personalista, como o lmposto de Renda de Pessoa Juridica -lRPJ e a

Contribuicao Sobre o Lucro Liquido -CSLL, nat deverao ser incluidos no BDl, nos termos de art. 9°,11 do Decreto 7.983, de 2013
ITCU, Stlmula 254).

8.10.

Licitantes sujeitas ao regime de tributaeao de incidencia nao-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar

demonstrativo de apuracao de conthbuig6es socials comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de
BDl correspondem a media dos percentuals efetivos recolhidos em virfude do direito de compensaeao dos creditos previstos no art.
3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela Administraeao Pdbliea reflitam os
beneflcios tributarios concedidos pela legisla9ao tribufaria.

8.11.

As empresas licitantes optantes pete Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de lss, PIS e COFINS,

discriminados na composi9ao do BDl, compativeis ds aliquotas a que estao obrigadas a recolher, conforme previsao contida no
Anexo lv da Lei Complementar 123/2006.

8.12.

A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo simples Nacional nao podera incluir os gastos r
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contribui96es que estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme disp6e o art.13,
Complementar;

8.13.

Na hip6tese de celebragao de aditivos contratuais para a inclusao de novos servieos, o prepe desses

calculado considerando o custo de referencia e a taxa de BDl de refetencia especificada no orcamento-base da licitacao, subtraindo
desse prego de refetencia a diferenca percentual entre o valor do ongamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagao,
com vistas a garantir o equilibrio econ6mico-financeiro do contrato e a manuten9ao do percentual de desconto ofertado pelo
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constitui¢ao Federal e aos arts.14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013;

8.14.

Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administra9ao local relativamente ao andamento fisico

da obra, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.
8.15.

Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fomecimento de materiais e equipamentos, o

licitante devefa apresentar urn percentual reduzido de BDl, compatlvel com a natureza do objeto, nao superior ao limite indicado no
projeto basico;

8.16.

9.

O prazo de validade da proposta devera ser de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua entrega.

DAVISTORIA

9.1.

A participa8ao na presente licitagao pressup6e o pleno conhecimento de todas as condig6es para execu9ao do objeto

constantes dos documentos tecnicos que integram o Projeto Basico,

podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela

realizagao de vistoria nas condig6es abaixo:.

9.2.

A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, devendo o agendamento

ser efetuado previamente junto a Secretaria de Obras, lnfraesrfutura e Recursos Hidricos, de 07:00 as 11 :00 horas e das 13:00 as
16:00, onde sera informado os hofarios disponiveis para visita acompanhado de tecnico da Secretaria supramencionada.
9.3,

0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia tltil seguinte ao da publica9ao do Edital, estendendo-se ate o tlltimo dia tltil

anterior a data prevista para abertura dos envelopes;
9.4.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento

de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para o ato.

9.5.

Eventuais dtlvidas de natureza tecnica decorrentes da realizaeao da vistoria deverao ser encaminhadas a comissao de

Licitaeao, antes da data fixada para a sessao ptlblica.
9.6.

A nao realizacao de vistoria nao podefa ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou parcial de

obrigae6es previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocat6rio.

10.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES

10.1.

No dia, hora e local designados neste Edital, em ato ptlblico, na presenca dos licitantes, a Comissao Permanente de

Licitacao recebefa, de uma s6 vez, os Envelopes n° 01 e n° 02 e procedefa a abertura da licitagao.
10.2.

Os atos ptlblicos poderao ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarao ativamente os licitantes ou

representantes credenciados, nao sendo permitida a intercomunicacao entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem
tumultos e perfurbem o born andamento dos trabalhos.
10.3.

A participagao em licitaeao na condi9ao de microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem

que haja o enquadramento nessas categorias, ensejafa a aplicaeao das sanc6es previstas em Lei e a exclusao do regime de
tratamento diferenciado. A comissao podefa realizar diligencias para verificar a veracidade da declaragao.
10.4,

Depois de ultrapassado o hofario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido, nem tampouco serao

permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentacao ou proposta de preaps apresentadas.
10.5,
A seguir, serao identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n° 01 -Documentos de Habilita9ao.
10.6.

0 contetldo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao e pelos licitantes presentes ou por seus

representantes.
10.6.1.

Caso a comissao julgue conveniente, podefa suspender a reuniao para analisar os documentos apresentados, marcando,

na oportunidade, nova data e hofario em que voltafa a reunir-se. informando os licitantes. Nessa hip6tese, todos os documentos de

habilitagao ja rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preaps, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos

membros da Comissao, permanecerao em poder desta, ate que seja concluida a fase de habilitagao.
10.7.

Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal

sem interposicao de recurso ou de sua desistencia, ou da decisao desfavofavel do recurso.
10.8.

Ap6s o procedimento de verificacao da documenta8ao de habilitagao, os Envelopes n® 02 -Proposta de Preaps dos

licitantes habilitados serao abertos, na mesma sessao, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de
recorrer, ou em ato ptlblico especificamente marcado para este fim, ap6s o regular decurso da fase recursal.
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10.9,

Nao ocorrendo a desistencia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelop'es n® 02 -Pioposta

6

de Preaps serao rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos inviolaveis ate a posterior abertura.

10.10.

Ultrapassada a fase de habilita8ao e abertas as propostas, nao cabe desclassificar o licitante por motivo\re!gcion¥o, cqu

a habilita9ao, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.

10.11.

``.a ..,. v< ~;`''

As propostas de preeo§ dos licitantes habilitados serao entao julgadas, conforme item pr6prio deste lnstrumento

Convocat6rio.

10.12.

Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao Permanente de

Licitagao podera fixar o prazo de 08 (oito) dias tlteis para a apresentagao de nova documentacao ou proposta, escoimadas das
causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

10.13.

Em todos os atos ptlblicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissao e pelos

representantes credenciados e licitantes presentes.
10.14.

Sera considerado inabilitado o licitante que:

10.14.1. Nao apresentar os documentos exigidos por este lnstrumento Convocat6rio no prazo de validade e/ou devidamente

atualizados, ressalvado o disposto quanto a comprovaeao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.
10.14.2.

Incluir a proposta de preaps no Envelope n° 01.

10.15,

Constatada a existencia de alguma restrigao no que tange a regularidade fiscal de microempresa, empresa de pequeno

porte ou sociedade cooperativa, a mesma tefa o prazo de 5 (cinco) dias tlteis para a regulariza9ao da documenta9ao, a realizagao
do pagamento ou parcelamento do d6bito e a emissao de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa. 0 prazo para regularizagao fiscal sera contado a partir da divulgagao do resultado do julgamento das propostas e podera
ser prorrogado por igual periodo a criterio da administragao ptlblica, quando requerida pelo licitante, mediante apresenta9ao de
justificativa.

10.16.

A nao regularizacao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagao do licitante, sem prejuizo das

sanc6es previstas no art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado a administra¢ao ptlblica convocar os licitantes

remanescentes, na ordem de classifica9ao, ou revogar a licitacao.
10.17.

A intimaeao dos atos de habilitaeao ou inabilita9ao dos licitantes sera feita mediante publicacao na imprensa oficial, salvo

se presentes os prepostos dos licitantes no ato ptlblico em que foi adotada a decisao, caso em que a intima9ao sera feita por
comunica9ao direta aos interessados e lavrada em ata.

11.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1.

Ocriterio dejulgamento sera o Menorprego Global.

11.2.

Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serao rubricados os documentos pelos membros da comissao

de Licitagao e pelos representantes legais das entidades licitantes, A Comissao, caso julgue necessario, podefa suspender a
reuniao para analise das mesmas.

11.3.

A Comissao de Licitagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao estejam em

conformidade com os requisites estabelecidos neste Edital.

11.4.

Nao sera considerada qualquer oferta ou vantagem nao prevista neste Edital, para efeito de julgamento da proposta.

11.5.

As propostas serao classificadas em ordem crescente de preaps propostos.

11.6.

A Comissao de Licita9ao verificara o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas, empresas de

pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, proceder-se-a a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006.
11.6.1.

Nessas condi96es, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se

encontrarem na faixa de ate 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preap serao consideradas empatadas com a primeira
colocada.

11.6.2.

A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tlltima oferta para desempate,

obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos, caso esteja presente na sessao ou no

prazo de 02 (dois) dias uteis, contados da comunicagao da Comissao de Licitacao, na hip6tese de ausencia. Neste caso, a oferta
devera ser escrita e assinada para posterior inclusao nos autos do processo licitat6rio em ate 02 (dois) dias tlteis.
11,6.3,

Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou nao se

manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao, para o exerclcio do mesmo
direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

11.7,

Caso sejam identificadas propostas de preaps identicos de microempresa, empresa de pequeno porte ou
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cooperativa empatadas na faixa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Coh
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convocara os licitantes para que compare9am ao sorteio na data e hofario estipulados, para que se identifique aq
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podera reduzir a oferta.
11.8.
Havendo exito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classifica9ao das propostas para fins de aceitagao
do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou nao havendo exito na aplicagao deste, prevalecera a classifica¢ao inicial.

11.9.

Persistindo o empate, sera assegurada prefetencia, sucessivamente, aos bens e serviaps:

11.9.1.

produzidosno pals;

11.9.2,

produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

11.9.3.

produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no pals.

11.9.4.

produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa

com deficiencia ou para reabilitado da Previdencia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao.

11.10.

Esgotados todos os demais criterios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrefa por meio de

sorfeio, para o qual os licitantes habilitados serao convocados.
11.11.

Quando todos os licitantes forem desclassificados, a comissao de Licitacao podefa fixar o prazo de 8 (oito) dias tlteis para

a apresenta9ao de novas propostas, escoimadas das causas de desclassifica9ao.
11.12.

Sera desclassificada a proposta que:

11.12.1. nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
11.12.2. contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

11.12.3. nao apresentar as especificag6es tecnicas exigidas no projeto basico ou anexos;
11.12.4. Apresentar, na composicao de seus preaps:
a) taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;

b) custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;
c) quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos serviaps.

11.12.5. Apresentar preaps manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ter demonstrada sua

viabilidade, atraves de documentacao que comprove que os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade sao compativeis com a execucao do objeto do contrato;
a)

Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do

menor dos seguintes valores: (a) Media aritm6tica dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
ongado pela Administra9ao, ou (b) Valor or9ado pela Administragao.

b)

Nessa situa8ao, sera facultado ao licitante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas tlteis para coinprovar a viabilidade dos

preaps constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo 48, inciso 11, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificacao.

11.13.

Tamb6m sera desclassificada a proposta cujo preco global ongado ou o preap de qualquer uma das etapas previstas no

cronograma fisico-financeiro supere os preaps de referencia discriminados nos projetos anexos a este Edital.
11.14.

Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer urn dos seus custos unitarios

supera o correspondente custo unitario de refefencia fixado pela Administra9ao, em conformidade com os projetos anexos a este
Edital.

11.15.

Se a proposta de preap nao for aceifavel, a Comissao de Licita9ao examinara a proposta subsequente, e, assim

sucessivamente, na ordem de classificagao.

11.16.

Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a comissao de Licita9ao passar a subsequente, havera nova verificagao

da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida, se for o caso.
11.17.

Do julgamento das propostas e da classificagao, sera dada ciencia aos licitantes para apresenta9ao de recurso no prazo

de 5 (cinco) dias tlteis. Interposto a recurso, sera comunicado aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no mesmo prazo.

11.18.

Transcorrido o prazo recursal, sem interposicao de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a comissao de Licita9ao

encaminhara o procedimento licitatorio para adjudica?ao e homologa9ao do resultado do certame pela autoridade.
11.19.

A intimagao do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicacao na imprensa oficial, salvo se

presentes os prepostos dos licitantes no ato ptlblico em que foi adotada a decisao, caso em que a intimagao sera feita por
comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata.
11.20,

0 resultado do certame sera divulgado no flanel6grafo da Prefeitura Municipal de lpueiras, bern como no portal de

licitae6es dos municipios, junto ao sitio eletr6nico do Tribunal de Contas dos Municipios ou ainda nos mesmos meios publicitarios

anteriormente utilizados (se for o caso).
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interposi9ao de recursos.
12.3.

O recurso da decisao que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tefa efeito suspensivo, podendo a

autoridade competente, motivadamente e presentes raz6es de interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia
suspensiva.

12.4.

Os recursos deverao ser encaminhados para a comissao permanente de Licitaeao da prefeitura Municipal de lpueiras.

12.5.

0 recurso sera dirigido a Presidente da Comissao de Licitacao, Sra. Cecilia Gabriely Soares Carvalho, o qual podera

reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias tlteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo,

neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias tlteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

12.6.

13.

13.1.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

DOTERMODECONTRATO

Ap6s a homologacao da licitacao, em sendo realizada a contratagao, devera ser firmado Termo de contrato, prorrogavel

na forma dos arts. 57, § 1 a e 79, §5° da Lei n° 8.666/93.

13.1.1.

0 adjudicatario tera o prazo de 02 (dois) dias tlteis, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o Termo de

Contrato, sob pena de decair do direito a contrata9ao, sem prejuizo das sang6es previstas neste Edital.

13.1.2.

Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a

Administraeao podefa encaminha-lo para assinatura do adjudicatario, medjante correspondencia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletr6nico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 02 (dois) dias titeis, a contar da data de seu recebimento.
13.1.3.
0 prazo para assinatura e devolu9ao do Termo de Contrato podefa ser prorrogado, por igual periodo, por solicita9ao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

13.2.

Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de contrato, nao comprovar que mantem as mesmas condig6es de

habilitagao, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado outro licitante para celebrar o ajuste,

desde que respeitadas a ordem de classifica9ao e mantidas as mesmas condig6es da proposta vencedora, sem prejuizo das
sanc6es previstas neste edital e demais normas legais pertinentes.

14.

DO REAJUSTE

14.1.

O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, pofem podefa ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada,

ap6s o interregno minimo de urn ano, contado a partir da data limite para a apresenta9ao da proposta, pela variaeao do indice lNCC
(indice Nacional de Custos da Construgao), ou lpcA (lndice de Preap ao Consumidor Amplo) ou outro que vier a substitul-lo, e

afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso nao decorra de culpa da contratada.
15,

DA EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

15.1.

0 recebimento e aceita9ao do objeto e de fiscalizacao se farao atraves de fiscal de contrato e/ou servidor tecnico de

responsabilidade da Secretaria de origem que acompanhafa cada etapa de execugao atestando sua conclusao.
15.2.

A plante de implanta9ao sera entregue ao vencendo ap6s terminado todo tramite do processo de licitacao.

16.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

a)

Executar os serviaps conforme especificae6es deste Termo de Referencia e de sua proposta, e com o perfeito

cumprimento das clausulas contratuais, al6m de fomecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarl.os, na

qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Refetencja e em sua proposta;
b)
Manter durante toda a execueao do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigae6es assumidas, todas as
condi96es de habilitacao e qualifica8ao exigidas na Lei de Licitao6es;

c)

Utilizar profissionais devidamente habilitados na execugao do objeto contratual;

d)

Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se prejudiquem o born andamento e a

boa presta9ao dos servigos;
e)

Facilitar a aeao da FISCALIZACAo na inspecao dos servicos, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem

solicitados pela CONTRATANTE;

f)

Providenciar a imediata corregao das deficiencias e/ ou irregularidades apontadas pela contratante;
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Pagar seus empregados no praro prevlsto em lel, sendo tamb6m de sua responsab"idade o pag:hiepto defos os _

tributes que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestagao dos serviaps contratados inclusive as contribui06esbrevid`£p.€Pfias ''
fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluida qualquer solidariedade da
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS por eventuais autua96es administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplencia da

CONTRATADA, com refetencia as suas obriga96es, nao se transfere a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS;

h)

Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Uniao, Estado, Municipio ou

terceiros, decorrentes da prestaeao dos servigos;
i)

Respeitar as normas de seguran9a e medicina do trabalho, previstas na consolidagao das Leis do Trabalho e legisla9ao

pertinente.

j)
A CONTRATADA estara obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigencias e condi¢6es a seguir
estabelecidas:

a.

Prestar os servi?os de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.

b.

Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao

objeto contratado.

c.

Responsabilizar-se pela conformidade, adequa9ao, desempenho e qualidade dos serviaps e bens, bern como de cada

material, mat6ria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que nao sejam de sua fabrica9ao, garantindo seu

perfeito desempenho.
k)
Executar os servi¢os em conformidade com as definig6es do projeto Basico.
17.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

a)

Exigir o cumprimento de todas as obriga96es assumidas pela contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os

termos de sua proposta;
b)

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servi9os, por servidor especialmente designado, anotando em registro

pr6prio as falhas detectadas, indicando dia, mss e ano, bern como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis;
c)

Notificar a contratada por escrito da ocorfencia de eventuais imperfeig6es no curso da execu9ao dos serviaps, fixando

prazo para a sua correcao;
d)
Pagar a contratada o valor resultante da presta9ao do serviap, no prazo e condic6es estabelecidas no Edital e seus
anexos;

e)

Efetuar as reteng6es tribufarias devidas sobre o valor da fatura de serviaps da contratada, no que couber, em

conformidade com o item 6 do Anexo Xl da lN SEGES/MP n. 5/2017.

f)

a.

Nao praticar atos de ingerencia na administraeao da contratada, tais como:

exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou

responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contrata9ao previr o atendimento direto, tais como nos serviaps de
recepgao e apoio ao usuario;

b.

direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

c.

promover ou aceitar o desvio de fun96es dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao destes em atividades

distintas daquelas previstas no objeto da contrata9ao e em relagao a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

d.

considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do prdprio 6rgao ou entidade responsavel pela

contrataoao, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.
18.

DA VIGENCIA E EFICACIA:

0 contrato tera vigencia de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do lnciso 11 do art.

a lei 8.666/93 e suas altera96es posteriores, pelo maximo de 60 meses.

19.

GARANTIADAEXECUCAO

Nao havera exigencia de garantia contratual da execueao do objeto deste termo.
20.

DAS HIP6TESES DE RESCISAO CONTRATUAL

20.1.

As hip6teses de rescisao do ajuste, bern como a disciplina aplicavel em tais casos, sao aquelas previstas no instrumento

de Contrato, mos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993.
21.

er
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0 pagamento sera efetuado pela Contratante ap6s a conclusao de cada etapa prevista no cronogramt flsico-fin
desde que devidamente atestado pela contratante, sendo pago no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da
21.1.

Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execucao do objeto e dos materiais empregados.
21.2.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso ll do art. 24 da Lei

8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias titeis, contados da data da apresenta9ao da Nota
Fiscal/Fatura, mos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

21.3.

A apresentagao da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data final do periodo de

adimplemento da parcela da contratacao a que aquela se referir.
21.3.1.

Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquida9ao da despesa, o pagamento

ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
ap6s a comprova9ao da regularizagao da situa9ao, nao acarretando qualquer Onus para a Contratante.

21.4.

O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente, condicionado este ato a

verifica9ao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relagao a etapa do cronograma fisico-financeiro executada e

proporcionalmente aos quantitativos de serviaps e materiais efetivamente prestados e empregados na mesma.
21.5.
Sera efetuada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc6es

cabiveis, caso se constate que a Contratada:
21.5.1.

nao produziu os resultados acordados;

21.5.2.

deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima exigida;

21.5.3.

deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou

quantidade inferior a demandada.

21.6.

O pagamento sera efetuado atrav6s de ordem bancaria, para cfedito em banco, agencia e conta corrente indicados pela

Contratada.
21.7.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.

21.8.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta a d6bitos referentes a regularidade fiscal e trabalhista.

21.9.

Constatando-se, a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua adverfencia, por escrito, para que, no

prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situaeao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 0 prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a criterio da contratante.

21.10.

Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devefa comunicar aos 6rgaos

responsaveis pela fiscalizaeao da regularidade fiscal quanto a inadimplencia da contratada, bern como quanto a existencia de

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
cteditos.

21.11.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do

processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
21.12.
Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, ate que se decida pela rescisao do
contrato, caso a contratada nao regularize sua situa9ao fiscal e/ou trabalhista.
21.13.

Somente por motivo de economicidade, seguranea nacional ou outro interesse ptlblico de alta relevancia, devidamente

justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, nao sera rescindido o contrato em execugao com a
contratada inadimplente junto ao fisco.

21.14.

Quando do pagamento, sera efetuada a reten9ao tributaria prevista na legisla9ao aplicavel.

21.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional nao sofrera a retenOao tribufaria quanto aos impostos e

contribuig6es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tribufario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

22.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1.

Comete infraeao administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar total ou parcialmente

qualquer das obrigae6es assumidas em decorrencia da contratagao; ensejar o retardamento da execucao do objeto; fraudar na
execu9ao do contrato; comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude fiscal; ou nao mantiver a proposta;
22.2.

A Contratada que cometer qualquer das infrac6es acima discriminadas ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade

civil e criminal, as seguintes sanc6es:

22.2.1.

adverfencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

22,2.2.

multa moratoria de ate 0,07% (sete cent6simo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor

g'a

inadimplida, ate o limite de 2% (dois por cento) dias;
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22.2.2.1, em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentaeao da garantia (seja para reforap
prorrogagao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centesimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, o
de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administra9ao

rescisao do contrato;
22.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si.
22.2.3.

multa compensatoria de ate 5% (cinco por cento) sobre valor total contratado no caso de inexecu8ao total do objeto;

22.2.3.1. em caso de inexecu9ao parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de forma
proporclonal a obrigacao inadimplida;

22.2.4.

suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a

Administra¢ao Ptlblica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate dois anos;
22.2.5.

declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Ptlblica, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da puni9ao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e ap6s decorrido a prazo da penalidade de
suspensao do subitem anterior;
22.3.

A aplicagao de multa nao impede que a Administra9ao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras san96es

cabiveis.

22.4,

A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o contrato, ap6s devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido

pela Administragao, equivale a inexecucao total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.
22.5.

A aplica9ao de qualquer penalidade nao exclui a aplicacao da multa.

22.6.

Tambem fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e lvda Lei n°8.666, de 1993, a contratada que:

22.6.1.

tenha sofrido condena9ao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

22.6.2.

tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

22.6.3.

demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.

22.7.

A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o

contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784,
de 1999.

22.8.

A autoridade competente, na aplicagao das sanc6es, levafa em consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater

educativo da pena, bern como o dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

22.9.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serao deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em

favor do municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados
judicialmente.

22,9.1.

Caso a Contratante determine, a multa devefa ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do

recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.
22.10.

As penalidades serao obrigatoriamente veiculadas nos meios publicitarios para conhecimento dos interessados.

22,11.

As sanc6es aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,

cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

23.

DA SUBCONTRATACAO

23.1,

E vedada a subcontratagao da presente contrata9ao, bern como a sub-rogagao.

24.

DA IMPUGNACAO

24.1.

Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administra9ao, o licitante que nao o fizer ate o

segundo dia tltil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacao, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital,

hip6tese em que tal comunica9ao nao tefa efeito de recurso.
24.2.

A impugnagao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedifa de pahicipar do processo licitat6rio ate o transito em

julgado da decisao a ela pertinente.
24.3.
Qualquer cidadao e parfe legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei n° 8.666, de 1993,

devendo protocolar o pedido ate 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacao, devendo a
Administragao julgar e responder a impugnagao em ate 3 (ties) dias tlteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1Q do art. 113 da
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provocaeao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
A homologa9ao do resultado desta licita9ao nao implicara direito a contratacao.

25.2.

25.3.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagao de suas propostas e a Administra9ao nao sera, em

nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.
25.4.

A participa9ao na licita9ao implica plena aceitacao, por parte do licitante, das condio6es estabelecidas neste instrumento

convocat6rio e seus Anexos, bern como da obrigatoriedade do cumprimento das disposic6es nele contidas.
25.5.

Qualquer modificaeao no instrumento convocat6rio exige divulgagao pelo mesmo instrumento de publicagao em que se

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a altera9ao nao afetar a
formula9ao das propostas.

25.6.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realiza9ao do certame na data marcada,

a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia tltil subsequente, no mesmo hofario e local anteriormente
estabelecidos, desde que nao haja comunica9ao da Comissao em sentido contrario.
25.7.

E facultada a comissao ou Autoridade superior, em qualquer fase da licita8ao, a promogao de diligencia destinada a

esclarecer ou complementar a instmueao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informacao que deveria constar
no ato da sessao ptlblica.

25.8.

As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informa96es necessarias a comprovacao da legitimidade

dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, c6pia do contrato que deu suporte a contratagao e das
correspondentes Certid6es de Acervo T6cnico (CAT), endereeo atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.

25.9.

As normas que disciplinam este certame serao sempre interpretadas em favor da amplia9ao da disputa entre os

interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da
contrata9ao.

25.10.

Em caso de cobranca pelo fornecimento de edpia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor se limitara ao custo

efetivo da reprodueao grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.
25.11.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do

vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administraeao.

25,12.

O desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel

o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse ptlblico.

25.13.

Os casos omissos serao dirimidos pela comissao com base nas disposi¢6es da Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas

legais eventualmente aplicaveis.

25.14.

0 Edital esta disponibilizado, na integra, no endereap eletr6nico www.tom.ce.gov.br/portaldelicita06es

e tambem

podera ser lido e/ou obtido na sede da Prefeitura Municipal de lpueiras, no hofario de 08:00 as 12:00hs, no qual os autos do

processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.
25,15.
O foro para dirimir quest6es relativas ao presente Edital sera a comarca de lpueiras.
25.16.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

25.16.1.

ANEXO I -Projeto Basico

25.16.2,

ANEX0 ll -Minuta de Termo de contrato

25.16.3.

ANEXo Ill -Modelo de Declarac6es Exigiveis

25.16.4.

ANEXo vl -Modelo de proposta
lpueiras-CE,12 Abril de 2022.
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