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PROCESSO ADMINISTRATIVO N” 1511000112]
l.lCITA(I.?\O N” I91 1.0]/21-TP
NIODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
TIPO: monor preoo

REGIME DE EMPREIZFADA: MENOR PRE-CO GLOBAL
ffOR[\:IA DE EXECUCAO INDIRETA
ORGAO QEQUISITANTE: Sec dc Obras. Infraestrutura e Urbanismo
l.l(‘.lTA(,"AO REGIDA PELA LEI N" 8.666f93 c alteraooes posteriores e demais legislagoes aplicéveis.
A L'0111issﬁu dc Licitagiio do Municipio do MILHA. através da Sec de Obras, lnfraestrutura e Urbanismo, leva
:10 co|1hcci|nc!110 dos interessados que, na forma da Lei N.° 8.666. dc 2| de junho de I993, e alteraooes
postcriorex e Lei Complementar 19.3/2006, faré realizar its 09:00 horas (horério iocal) do dia 15 do Dezembro
dc 2021. na RU/\ PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N“ 406 CENTRO MILHA. licitagzﬁo na modalidade do

'l‘()M/\DA DE PREQOS. do tipo menor preoo, para atender o objcto constants deste Edital, mediante as
uondigocs a scguir estabelecidas:
DO OBJETO
I. A presentc iicitagziio tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIVA PARA

REALIZAC/_5\() DE REFORMA DA PRAQA DO BAIRRO BOM ACERTO NO MUNICIPIO DE
MIIAHA/L~En\ conforms: as especiﬁcagoes constantes do Anexo l (ProjetofOr<;amento Bésico/Memorial) dcste
Fdital.

DA PARTICIPACKO NA LICITACAO
2. Poderéo panicipar da presents licitaoﬁo todas as empresas inscritas no Cadastro da Prefeiiura do MILH/3., aptas
a prcstarem os sewioos objeto da presents Iicimoéo, na fonna estabelecida no § 2°. artigo 22 da Lei Federal
N°8.6o6f93. desde que se enoomrem com o cadastro atualizado, até 3 (trés),dias antes da abertura do certame. na
Comisszio Permanente de Licitaqoes. situada no RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA_ N° 406 CENTRO

MILH/5\.

2.1 - Us intercssados em participar do presente certame poderﬁo obler copia do edital e scus anexos
dcsla lomadu dc Preqzos junto £1 esta Comissﬁo de Licitaqﬁo, no seguinte enderegzot RUA PEDRO JOSE DE
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3. .\i5io poclcﬁm concorrer nesta TOMADA DE PRECOS:
- consorcios de empresa, qualqucr que seja sua forma de constituigﬁo;
._ - empresas que estejam suspensas dc participar em licitagﬁo realizada pelo Municipio de MILHA:
J'4.lbJ JJ—.1.)
- empresas que foram declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragﬁo Pilblica.
cnquamo perdurarem os motivos da punioéo;

3.4 - Em observiincia ao Art. 9° da Lei 11° 8.666/93. nﬁo poderé participar, direta ou indiretamente. da
Iicitaoéo ou da execuqﬁo de obra ou serviqo e do fomecimento de bens a eles necessérios:
a) O autor do projeto, bésico ou executivo, pessoa fisica ou juridical
b) Empresa, isoladamcnte ou em consorcio, responséwel pela elaboragﬁo do projeto bésico ou
cxecutivo ou da qual 0 autor do projeto seja dirigente, gerente. acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
canto) do capital com direilo a voto ou controlador, responsével técnico ou subcontratado:
c) S€l'ViClOl‘ ou dirigonte de orgéio ou cntidade contratante ou responsével pela licitagﬁo.
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no CADASTRAMENTO E ATUALIZACKO CADASTRAL
4. As empresas interessadas em participar desta licitacao poderﬁo se eadastrarjunto a Comissao do Licilacao
do Mnnicipio do MILHA are o terceiro dia anterior a data marcada para a abenura dos envelopes
Doculnentaciio. conforme 0 art.§2°,doa|11'go22,daLei N°3.666f93;
5.0 - DAS CONDICOES DE CADASTRAMENTO
S. O cadastramenlo das emprcsas interessadas scra realizado mediante a apresentacao dos documentos exigidos
'1:-1 =-1.-laeﬁn do cadastro.
5.l ~ Os licilames nao caclaslrados junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA, deverao efetuar. até 03
(trés) dias antes da aberrura dos envelopes de’ habilitac50_ 0 seu cadastramento na sede da PREFEITURA
MLIl\llClPAl. DE MILHA. RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, 406, CEP 63.635-000. no liorario das 8h as
12h. dcwmlo para tanto. apresentar os seguintes documentos:
5.1 .l -- a’E.SS()AS JURlDlCAS devem apresentar os seguintes:
1:) l‘rn\"n dc inscrieao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;
h) Regislro Comercial, no caso de empresa individual;
c) No caso de snciedade empresaria: ato constitutivo, estatuto on contrato social em vigor. devidamente inscrilo
no Regisrro Publico de Empresas Mercantis. a cargo da Junta Comercial da respectiva sedc. acompanhado de
documcnto con"-probatorio de seus administradores:
d) No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
dc sua scdc. acompanhada dc prova da indicacao dos seus administradores;
e) CCTMEI - Ceniﬁcado de Condicao do Micro empreendedor Individual, no caso dc Micro empreendedores
lndividuais:
I‘) Cédula dc ldentidadc e CPF dos socios ou dirigentes:
g) Prova de inscrieao no cadastro de contribuintes (Municipal. Estadual ou Distrital). conforme 0 caso se
hoover relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
oliiem comrarual:

I11 l’ro\'u dc mglllaridade com a Fazenda Federal/Seguridade Social, mediante certidao conjunta negativa de
déhims. on positiva com efeitos de negativa. relativos aos tributos federais e :31 Divida Ativa da Uni:-"10;
i) lama dc regularidade para com a Fazenda Estadual e municipal. do domicilio ou sede da licitante, pertinente
an sen ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
Li 1 Cerlicliio de Regularidade junto an Fundo de Garantia por Tempo de Sen/ico {FGTS}, demonstrando situacao
[1--_.1i|la1' no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
kl Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
I) Balanco palrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exereicio social, ja exigiveis e apresentados na

forma da lei. assinado por contador ou por outro proﬁssional equivalenlc, devidamente registrado na entidade
competente_ que comprovem a boa situaeﬁo ﬁnanceira da emprcsa, vedada a sua substituicao por balancetes ou
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balamgos provisorios. podendo ser atualizados por indices oﬁeiais quando encerrados ha mais do 03 (trés)
moses do data de apresentacao da proposta;
l. I .) Einpresas eonstituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia do balanco de abertura ou copia do
li\ ro tlizirio contendo 0 balance de abertura:

L2.) A boa situacao ﬁnanceira da licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SL3) e Liqnidez Corrente (LC). maiores que 1 (um)(conforme a lnstrueao Normativa n. 6. de 23fl2/2013 e
Acordﬁo n“ 2472.003 - Plenario). resultantes da aplicaeao das formulas abaixo:
l.(i = Ativo Cjrculante + Realizave] a Longo Prazo
Passive Circulante + Exigivel a Longo Prazo
SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
LC — Ativo Circulante

Passivo Circulante
L3.) A licilante que apresentar indices economicos iguais ou inferiores a l (um) em qualquer dos indices de
I lquide/. (ieral. Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui capital minimo equivalente
:1 l 0% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao;
|.i.l O .\/licro empreendedor Individual-ME] que no ano-calendério anterior nao tenha auferido receita bruta de
ate Riil 81000.00 (oitenta e um mil reais). esta dispensado da apresentacﬁo do Balance Patrimonial e

dc‘|l1()|1.\ll'ki¢D€5 contabeis do [ultimo exercicio social na forma do item anterior. conforme art. l.l79 § °2 do
(indigo (nil e artigo l8-A, § I2 da Lei Complementar n° I23/2006, entretanto devera apresentar a
DASl\lSlMl:l (Declaracao Anual do Simples Nacional - Micro empreendedor Individual);
I11) CEl‘iliiﬁO negativa do faléncia ou concordata expedida polo distribuidor da sede da pessoajuridica dentro do
pram de validade provisto na propria certidao. ou, na omissao desta, com data de emissao nao superior a 30
llrinta) dias:
:1) (Toinprovante de registrojunto ao conselho competente, conforme o easo se houver.
0) Certidao Simpliﬁcada e especiﬁca expedida pelo Orgao competente da sede da licitante.
5.l.l.l - Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteraeoes realizadas ou da respectiva
consolidacao contratual. se for o caso;
6. As empresas C ADASTRADAS deverao estar com o cadastro ATUALIZADO. principalmente no tocante
as certidoes e demais documentos que necessitem de atualizacao, até o 03 (terceiro) dia que antccede 0 certame
licitatorio.

[)() ('RF.DENCIAMENTO
7, .»’-\s empresas participanles poderao ser representadas no processo por sous titulares ou por
representantcs legals munidos de instrumento do mandato COITI poderes espocificos para a pratica de quaisquer
aios do proeedimento licitatorio_ inclusive o poder de interposicao do recursos e dosisténcia expressa aos
mesmos.
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8. O credenciamento podera ser realizado pela licitante. ou seu representante. que devera eomparecer
no local. data e horario indicados no preambulo deste edital. apresentar-se a Coniissao Permanente de Licitacao
para efetuar credenciamento como participante desta Licitacao.
8.]. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante. mediante copia
autenticada dos documentos de constituicao da empresa lestatuto, contrato social ou registro de empresario
indi\ idual). acompanhado da copia autenticada de documento de identiﬁcacao oficial com foto (carteira de
identidade on outro equivalente), prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) do socio
adminiso-odor e/on representante legal e procuracao publica on particular da licitante (especiﬁca para a
lb:-‘.::'i:1 is l’re;0s 19] l.l)i/21-TP). reconhecida ﬁrma. com poderes para que a pessoa credenciada. por-:";21
m;li:ilL-elm"-~.c em seu nomc em qualquer faso desta Tomada de Precos. acompanliada da copia autenticada dc
documcnto dc identiﬁcacao oﬁcial com foto (Carteira de ldentidade ou outro equivalente) e a prova de
inscricao no Cadastro dc Pessoas Fisicas (CPF) do(a) outorgadola).
8.l.l O documento devera dar plenos poderes ao credenciado necessarios para a fomiulaeao dc
propostas e para a pratica do todos os atos do certame. declarar a intencao de interpor recurso. renunciar ao
direito dc interposicao de recursos. enﬁm, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a esta
Tomada de Precos.
8. l .2. Caso o(a) represenlante seja socio(a), proprietario(a). dirigente ou assemelhado(a) da empresa
licitante, clevera apresentar copia autenticada dos documentos de constituicao da empresa (estatuto. contrato
social ou registro do empresario individual), no qua] estejam expresses seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigacoes em decorréncia de tal investidura, acompanhado da copia aulenticada de documento dc
identiﬁcacao oﬁcial com foto (Carteira de ldentidade ou outro equivalente) e a prova de inscricao no Cadastro

dc Pessoas Fisicas (CPF) d0(a) mesmo(a).
9. Cada lieitante devera apresentar-se com apenas um representante legal que, devidamente munido de
instruinento liabil de mandate. sera o unico admitido a intervir nas fases do processo licitatorio.
ll). As microempresas e empresas de pequeno porte que pretenderem se beneﬁciar nesta licitacao do
rcpinie diferenci-ado e favorecido previsto na Lei Complementar 11° 123. de 2006, deverao apresentar
tlecliirm,-fro que se enquadram como microempresa ou empresa de pequeno porte (cf. Anexo lV - Modelo "c“).
l(l.l. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das
rcdacocs do artigo 3°. paragrafo 4°, da Lei Complementar n° I23, de 2006. nao podera usufruir do tratamento
tlil‘e|'enciaclo previsto em tal diploma e. portanto. nao devera apresentar a respectiva declaracao.
l0.Z. As licitantes que nao apresentarem a referida declaracao nao usufruirao do tratamento
dilercnciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, dc 2006;
I l. F.n1 atendimento ao § 2° do art. 22 da Lei Federal n° 8.666 de 2] de junho de l993. as licitantes
tn}-._v
azpruscntar juntamente com a documcnlacao de credenciamento, copia do CRC - Certiﬁcado do
i-Cc-'c:isti'0 (jadasn-al. como condicao de participacao neste certame.
12. Os documentos de Credenciamento deverao ser apresentados é Comissao de Licitagao no inicio dos
trabalhos. isto é. antes da abertura dos envelopes Doeumentacao e Proposta. ou quando esta o exigir:
l2. IA nao apresentacao do credenciamento nao inabilitara a licitante, mas impedira o seu
representante de se manifestar e responder em seu nome.
DO PROCEDIMENTO
l3. Se no dia supracitado nao houver expediente, o recebimcnto e o inicio da abertura dos envelopes referentes
a esta TOMADA DE PRECO, realizar-se-a no primeiro dia util de funeionamento que so seguir.
I-l. No local indicado serao realirados os procedimentos peninentes a esta TOMADA DE PRECOS. com
rcspeito a:

14.] - reccbimento dos envelopes Documentacﬁo e Proposta;
l-L2 - ahertura dos envelopes Documentacao e veriﬁcacao da situacao da licitante;
I-‘L3 - alvertura dos envelopes Proposta das licitantes habilitadas.
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15. As decisoes da Comissao dc Licitacao serao comunicadas mediante publicacao. pelo menos por 01 (um)
dia. salvo com referéncia aquelas que puderem ser comunicadas diretamentc, mediante oﬁcio, aos
representantes legals das licitantes. principalmente. quanto a:
15.1 - habilitaeao ou inabilitacao da licitante;
l5.2 - julgamento das propostas:
l5.3 - resultado de recurso porventura interposto:
15.4 - resultado dejulgamento desta TOMADA DE PRECOS.
16. /\ solicitacao de esclarecimento de ddvidas a respeito de condicoes do Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitacao deveré ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame. do

pi-ellwéncia. ate o 3° (terceiro) dia util que anteceder a data estabelecida no preambulo deste Instrumento
f"on\-o~;:noi-io para a reuniiio do recebimento e abertura dos envelopes Documentaciio e Proposta.
17. A :':.‘spa\§IH da Comissao de Licitacao ao pedido de esclarecimento formulado sera divulgada mediante
puhlicacio. salvo com referéncia aquelas que puderem ser comunicadas diretamente. mediante oficio. aos
rcpresentantes legais das licitantes.

REC EBIMENTO E INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTACRO
18. O rcpresentante legal da licitante devera entregar os envelopes Documentacﬁo e Proposta no dia. horario e
local ja lixados neste edital.
l8.l - Nao sera aeeita. em nenhuma hipotese. a participacﬁo de licitante retardataria, a nao ser como
ouvime.

l9. ljma vez iniciada a abertura dos envelopes Documentacao e Proposta, nﬁo serao permitidas quaisquer
. ?lici.cocs gale possaan influir no restiltado ﬁnal deste TOMADA DE PRECOS.
21).

primeira sessao, os envelopes contendo os documentos relativos £1 habilitacﬁo serao abertos. no

presenca das interessadas, pela Comissao de Licitacao, que Fara a conferéncia e dara vista da documentaciio. a
qual devera ser rubricada pelos representantes legais das licitantes presentes.
20.l - Abertos os envelopes de Documentacao. a Cornissao dc Licitacao, a seu juizo exclusivo.
podera apreciar os documentos de cada licitante e. na mesma reuniao. divulgar 0 norne das habilitadas e das
inabilitadas.

3 l. A regularidade do cadastramento da licitante no Cadastro de Fomecedores do Municipio de MILHA sera
conﬁrmnda mediante a exibicao do pertinente certiﬁcado, que sera rubricada pelos membros da Cornissao e

pclos reprcsentantcs legais das licitantes presentes e devera estar anexada ao restante da documentacﬁo dc
liabilitacao. apresentada dentro do envelope Documentaeﬁo.
Z2. l-laxendo irregularidade no cadastramento junto ao Municipio de MILHA, a licitante serzi inabilitada.
l'amhe'|n sera inabilitada a licitante que niio estcja cadastrada no Municipio de MILHA, nos termos desta
'l‘O:\/IADA DE PRECOS.
23. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documcntos exigidos no envelope Documentacao,
on os apresentarem em desacordo com 0 estabelecido nesta TOMADA DE PRECOS ou com irregularidades.
serﬁo inabilitadas, nao se admitindo complementacao posterior.
24. Nao sendo necessaria a suspensao da reuniao para analise da documentacao ou realizacao de diligéncias
on consultas. a Comissao decidira sobre a habilitacao de cada licitante. Se, eventualmente. surgirem duvidas
que nao possam ser dirimidas de imediato, as duvidas serao consignadas em ata e a conclusao da habilitacao
dar-se-a em sessao convocada previamente, ou mediante oﬁcio ou publicacao.
25. Ocorrendo o dcsdobramento da sessao de habilitacao, nova data e horario serao estabelecidos pela
Comissao de Licitacao para abertura dos envelopes Proposta.
25.1 - As licitames serao convocadas a comparecerem. ﬁcando os envelopes contendo as referidas
Propostas sob a guarda da Comissao do Licitacao, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus
membros e pelos representantes legais das licitantes presentes.
26. Apos a abertura dos envelopes Documentacao, os demais, contendo a Proposta, serao abertos:
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26.1 - Sc houvcr renuncia registrada em ata ou formalizada por escrlto de todas as licltantes ao direito
dc interposicao de recurso; ou
26.2 - Dcpols de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposicao de recurso: ou
26.3 - Apes dado o conhecimento do deferimento ou lndeferimento do recurso interposto.
Z7. A abertura dos envelopes Documentacao e Proposta sera realizada em sessﬁo publica. da qual se lavrara
ata circunstanciada. assinada pelos membros da Comissao de Llcltacao. consignando. se for o caso. os registros
efetuados pelos representantes legals das licltantes presentes.
27.1 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital. qualquer reclarnacao devera ser feita no ato da
reuniao pelos representantes legals das licltantes presentes;

27.2 - A inabilitacao da licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases
subseqilenles.

28. Todos os documentos e igualmente as propostas serao rubricados pelos membros da Comissao de
Licitacao e pelos representantes legals das licltantes presentes a sosséio.
18.! - Se nao liouver tempo suﬁciente para a abettura dos envelopes Documentacao e Proposta em

unico monicnto. em face do exame da documentacao e da conformidade das propostas apresentadas com os
requisites do Fdltal. os envelopes nao abertos ja rubricados no fecho. ﬁcarao em poder da Comissao dc
|.ici1acao are a data e horarios marcados para prosseguimento dos trabalhos.
1+), Apos a fase do habilitacao, nao cabera deslsténcia das propostas, salvo por motlvo justo decorrente de
lino superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.
29.1 - Ultrapassada a fase do habilitacao das licltantes e abertos os envelopes Proposta. nao cabera
tlcsclassllicar as propostas de precos por motivo relacionado a habilltacao. salvo em razao de fatos
stlpervcnientes on so conhecldos apos ojulgamento.
30. E lacultada it Comissao de Licltacao ou 6 autoridadc superior. em qualquer fase desta TOMADA DE
PRECOS. a protnocao do diligéncia destlnada a esclarecer ou completar a instrucao do processo, vedada a

inclusao posterior de documentos ou informacao que deveriam constar originariamente da documentaeﬁo e das
propostas.
3l. Os envelopes contendo as propostas das licltantes inabilitadas ficarao a disposicao da Comissao de
Licitacao pelo perlodo de l0 (dez) dias tlteis. contados do encerramento da licitaeao (transcorrido o prazo
regulamentar para interposicao dc recurso contra 0 resultado da llcitacao ou, se for o caso. quando denegados
os recursos interpostos) apos o que serao destruidos pela Comissao do Licitacao.
DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
32. Ate o dia. horarlo e local ﬁxados no preambulo deste Edital, cada licitante devera apresentar £1 Comissao
dc Llcitacao. slmultaneamente, sua documentacao e proposta do precos. em envelopes separados, fechados e
rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontals, em caracteres destacados, além do nome
comcrclal da llcltante, os scgulntes dlzeres:

T()E\/IADA DE PRECOS N“ l9ll.0l/2|-TP
ctilvilssao on LICITACAO DO MUNlClPlO DE MILHA
oot‘tqv1i~_N1Aq"A0 - ENVELOPE N“ |
PR()P()NENTE:
CNPJ N‘-‘__
l(_)M/\l)A or; PRECOS N° 191 1.01221-TP,
_
Coivllssao DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE MILHA
PR()P(_JS'l'A - ENVELOPE N“ 2
l’ROPONEN'l'F.:
CNPJ N“
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DA DO(‘lJMENTAC.KO DE HABILITACZIO - ENVELOPE N0 l
33. Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilltacao, a Comissao de Licitacao veriflcara o
evcltttlal descumprimento das condicoes de participacao, especialmente quanto a existencia de sancao que
lmpcca a participacao no certame on a futura contratacao, mediante Consnlta Consolidada de Pessoa Jurldica
_i unto ao TC Ll no seguinte endereco eletronicoz lgttps://certidoes-aplYapps.tcu.gov.l3[.
34. As consultas previstas na condicao anterior realizar-se-50 em nome do licitante e também de seu socio
Ina_ioritarlo/administrador ou representante legal, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429. de i992;
35. Conslatada a existéncia de sancao e/ou eventual descumprimento das condicoes de particlpacao. a
Comissao de Licitacao reputara a licltante inabilitada:
36. Os documentos exigidos para habilitacao a seguir poderao ser apresentados em copias reprograficas
auleniicadas por Tabeliao de Notas on por publicacoes em orgao da imprensa oficial:
37. Eletuada a veriﬁcacao referente ao cumprimento das condicoes de participacao no Certame e inexisténcia
dc sancocs. a habilitacao das licltantes. sera realizada mediante a apresentacao dos seguintes documentosz
38. O envelope dc liabilitaciio quais dizem respeito a PESSOA JURIDICA devera conter os documentos a
scguir rclacionados:

38.]. Certiﬁcado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Prefeitura Municipal de Milhﬁ, dentro do
pram do validade.
38.2. D-.1 Habilitaqﬁo Juridica
a) ('édula do ldentidade e CPF dos socios ou dirigentes:
b) REGISTRO COMERCIAL. no caso de empresa individual;
c) No caso de sooiedade empresaria: ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCLAL EM

VIGOR. devidamente inscrito no Registro Publico do Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
i‘C>pe'Cll\-ti sede. acompanliado de documento comprobatorio de seus administradores:
Ll] No caso de socieclade simples: INSCRICKO DO ATO CONSTITUTIVO NO REGISTRO CIVIL DAS

PESSOAS JURIDICAS do local dc sua sede, acompanhada do prova da indicacao dos seus adinitiistradores;
e) DECRETO DE AUTORIZACAO. em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pals. e ato de registro ou autorizaeao para funeionatnento expedido pelo orgiio compctente. quando a
atividade assim o exigir.

l) CCMEI - Certlﬂcado cle Condicao de Mlcroempreendedor Individual. no caso de Microempreendedores
individuals:
g.) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteracoes realizadas ou da respectiva consolidacao
eontratual. so for o caso:
38.3. Da Regular-ldade Fiscal e Trabalhista
a) l’ro\-a dc inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ, com data de emissao nao superior a 180
(cento e oitcntal dias.
11) Provo dc inscricao no cadastro de contribuintes (Municipal, Estadual ou Distrital). conforme o caso se
liouver rt-lalivo ao domicilio ou sede da licitante. pertlnente ao sou ramo de atlvldadc e compativel com o
ohjeln Contralual:

cl l-‘I-ova dc regularidacle com a Fazenda Federal e quanto a Dlvida Ativa da Uniao/Seguridade Social (INSS).
adiniilda certidao positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na fomia da lei.
ti) Prova de regularldade para com a Fazenda Estadual. Municipal ou Distrital. do domicilio ou sede da
licitante. pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
c) Certidao dc Regularidadejunto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS). demonstrando situacao
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regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei:
I‘) Prova dc incxisténcia de débitos inadimplidos perante a Justioa do Trabalho, mediante a apresentagéio dc
ccrtidﬁo negaliva - Certidﬁo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT., nos termos do Titulo VII-A da
§q1_mulid;:g&o das Leis do Tjabalho, aprovadagelo Decrexo-Lei nf‘ 5.45; dc l“ do maio do 1943
38.4. D-.1 Qualiﬁcaqﬁo Técnica
an ) .-"\rc>'lado dc dcsempenho fomecido por pessoasjuridicas do direito pﬁblico ou privado, que comprove que
o licitantc csteja prestando ou tenha prestado eﬁcientemente servioos compativeis com os scrviqos objetos da
;1rc~e11lc licitm;f1o:
I.-1 Comprovantc cle registro dentro do prazo de validade da empresa no Conselho Regional do Engenharia.

Arquitctura c Agronomia - CRE/\, contendo. obrigatoriamente. 0 registro do (s) responsévcl (6lS) técnico (s);
c) Co1np|'0\'ac;510 da licitantc de possuir em seu quadro permanente. na ‘data da licilacéio. proﬁssional (is).
reconhecido (s) pelo C REA, detentor (es) de CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, comprovando a execuoéo.
pelo (s) proﬁssionul (is) indicado ls). servioos com caracteristicas compativeis e de complexidade tecnologica e
operacional equivaientes ou superiores ao objeto da licitagéo.
d) E vedada a participacgﬁo de proﬁssional como responsével técnico dc mais de uma licitante. caso em que,
constatado ta] fato, deveré 0 proﬁssional optar por uma das licltantes, inabilitando-so as demais, sob pena de
inabilitaqﬁo sumérla de todas as concorrentes;
c) Entende-se. para ﬁns deste Edital_ como pertencente ao quadro pennanente:
a) se l;'MPRF.GADO. comprovando-so 0 vinculo empregalicio através de copia da “ﬁcha ou livro dc
|‘cgi5l|'0 dc empregado" e copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, que demonstrem a
i(lc‘|lllllC£i\IﬁO do proﬁssional. com o visto do érgiio competente;
h) so CONTRATADO, aprcsentar contrato dc trabalho com ﬁrma reconhecida em cartorio;
c) sc S(')C|O. comprovando-se a participaqiio societéria através de copia do Contrato Social e
Aclirivos. so l10uver:

'

H. Quando a CliRTID.§O DE ACERVO TECNICO emitida pelo CREA 1150 explicitar com clareza os
mwigos objcto do Acervo Técnico, esta deveré vir acompanhada do seu rcspectivo Atestado, devidamente
r<.-gislrado c reconhecido pelo CREA:
gl. \‘E1o acriin) acoitos CERTIDQES DE ACERVO TECNICO on ATESTADOS dc Projeto. Fiscalizagﬁo,

Sup=:r\-'i>;£io. Gercmziamemo. C ontrole Tccnologico ou Assessoria Técnica;
38.5. Da Qualiﬁcaqiio Econﬁmico-Financeira
:1] Balango patrimonial e demonstraooes contébeis do ﬁltimo exercicio social, jé exigiveis e apresentados na
forma da lei. assinado por contador ou por outro proﬁssional equivalente, devidamente registrado na entidade
competenle, que comprovem a boa situaoﬁo ﬁnanceira da empresa, vedada a sua substituioﬁo por balancetes ou
balangos provisorios. podendo ser atualizados por indices oﬁciais quando encerrados hai mais de 03 (trés)
moses da data de apresentaoﬁo da proposta;
al ) Emprcsas consiituidas no exercicio em curso deverio apresentar copia do balango do abertura ou copia do
livro dizirio contendo 0 balanqo de abertura;
112} A boa siluaoﬁo ﬁnanceira cla licitantc seré avaliada pelos lndices de Liquidez Geral (LG). Solvéncia Geral
{.‘s(l) e Liquidez Correme (LC). maiores que I (um)(conforme a lnstruqﬁo Normativa n. 6. de 23/l2/2013 e
Acordilu :1“ 247,*2()03 - Plenério‘). resultantes da aplicaofio das formulas abaixo:
l-('i * Ali»-o Ci_rc-ulante + Realizéwel a Longo Prazo
Passixo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
SO = ;_\li\lo [otal

_
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LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante
a3) A licitante que apresentar indices economicos iguais ou inferiores a l (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral. Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui capital minimo equivalente
21 I 0% (dcz por cento) do valor total estimado da contratacao;

a4) O Mlcroempreendedor Individual - MEI que no ano-calendario anterior nao tenha auferido receita bruta de
zué R3; 81.00000 (oitenta e um mil reais), esta dispensado da apresentacao do Balaneo Patrimonial e
demonstracocs contabeis do (ultimo exercicio social na forma do item anterior. conforme art. i.l79 § °2 do
z iitiigo iT'i\~il c artigo l8—A. § ll da Lei Complcmentar 11"‘ l23/2006, entretanto devera apresentar a
l).-\.\l\lSlM [11 [l.')cclara<;ao Anual do Simples Nacional - Mlcroempreendedor Individual);
b) (ertidao negativa dc faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica dentro
do pi-azo dc validadc previsto na propria certidiio. ou. na omissﬁo desta, com data dc emissao n50 superior a 30
(trinta) dias.

38.12. A licitante intercssada em participar desta licitacao devera efetuar caucao de Garantia de participaqzio no
valor dc R55 1.04.’-1.72 (Hum mil, quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) correspondente
aproximadamente a l% (um por cento) do valor total estimado na planilha oreamentaria anexada ao edital.
com"ormc o eslabelecido nos termos do art. 31. inciso lll e art. 56 da Lei Federal 8.666/’93;

38.1 Z. l. A licitante poderai optar por uma das scguintes modalidadcs de garantia:
a) Lauqao em dinlteiro ou titulos da divida pitblica;
bl Seguro garantia:
cl liianea. bancaria;

Optando por Cauciio em dinheiro. o licitante devera comparecerjunto ao Setor dc Tesouraria da Prefeitura
Municipal de MILH/‘X. que emitira documento comprovando a efetuacao de caucao de Garantia, comprovante
essc que dcvcra ser apresentadojunto aos documentos de habilitaeao;
Uptando por Caucao em Titulos da Divida Ptiblica, estes deverao ter sido emitidos sob a forma escritural.
mediante registro em sistema centralizado cle liquidaoao e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil.
£h.‘Ulll_l7HllllZl(.iUS dc comprovante dc sua validade atual quanto at liquidez e valor, apresentado junto aos
dncuntentos dc liabilitacaoz
("aim a modalidade de garantia escolhida seja a Fianga Bancaria, devera ser emitida pela instituieao ﬁnanceira
cm que a licitantc desenvolve suas atividades ﬁnanceiras constando o nilmero da conta bancaria, devendo vir
acompanhada de copia autenticada do registro da instituieao ﬁnanceira no Banco Central e comprovaeao dc
porlcros do responsavel pela emissﬁo do documento, e, ser situada na sede da licitante e/ou com sede em
Fortaleza - Ceara, e. o licitante entregar o documento no original fornecido pela instituigzao que a concedejunto
aos documentos de habilitacﬁo, do qual deveré apresentar obrigatoriamente, conforme Anexo lll - Cana de
l-“ianca Bancaria, que devera constar:
al Beneﬁciario: Prefeitura Municipal de MILHA.
b) Ohjeto: Garantia da participacﬁo na Licitacao n° I9] 1.0]/2 I -TP na modalidade Tomada de Precos.
c) Valor: l% (um por cento) do valor total estimado constante no projeto/orcamento basico anexo ao
Edital.
d} Prazo de validade: minimo de 90 (noventa) dias;
1'

5. il!If_‘nCi£lii€l'?_(.lE dc garanlia seja Seguro garanlia, o licitante deverzi Fazer a comprovagio através dc npolice

.>u dc clocumento habil expedido por seguradora com registro junto a SUSEP - Supcrintendéncia de Seguros
Privados. cuja vigéncia sera de, no minimo. 90 (noventa) dias contados a partir da data do recebimento dos
envelopes. apresentadojunto aos doeumentos de habilitacﬁo;
38. l 2.2. N50 serao aceitos como garantia Titulos da Divida Agréria.
38.12. Aprescmar declaraeiio da inexisténcia dc fato impeditivo da habilitacao, (cf. Anexo IV - Modelo "a");
an |'l~'DRO mos? 01-". ()l.I\’EIR.-\. N" 406 (.'E\"TRO Miulﬁt
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38.13. Apresentar declaracao de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de l8
(dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de l6 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condicao dc aprendiz. nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93. (cf. Anexo IV - Modelo “b");
Observacoes:
ll as declaraeoes relacionadas exigidas neste Edital deverao estar emitidas em papeis timbrados dos Drgaos
on Empresas que as expediram;

2) o representante legal que assinar, pela empresa licitante. devera estar credenciado para esse ﬁm. e ser
zvnprr-\ ado so a (iomissao dc l-icitaq:5.o vier a exigir;

W. Sol: pcna de inabilitacao. todos os documentos apresentados para habilitacao deverao estar:
39. l. Em nome da licitante. e. preferencialmente. com mimero do CNPJ e endereqzo respectivo:
a} se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da rnatriz; ou
b) se a licitante for a ﬁlial. todos os documentos deverao estar em nome da ﬁlial;
c) serao dispensados da filial aqueles documentos que. pela propria natureza.
comprovadaniente. forem emitidos somente em nome da matriz:
-ll). Datados dos Iiltimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura do Envelope n° l. quando nao liver
pram estabelecido pelo orgao/empresa competente expedidor(a); e:
a) nao se enquadram no prazo de que trata esta Condicﬁo os documentos cuja validade é
indererminada. como é o caso dos atestados de capacidade (responsabilidade) técnica.
4 l. Os documentos exigidos nesta TOMADA DE PRECOS poderao ser apresentados em original. por

qualquer processo dc copia, autenticada por Cartorio competente ou publicaeﬁo em orgao da imprensa oﬁcial.
4l .l - Os documentos também poderao ser autenticados pela Comissao de Licitacao. a partir do
original:
4| .2 - serao aceitas somente copias legiveis;
41.3 - nao serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e
41 .4 - a Comissiio de Licitaeao reserva-se o direito de solicitar 0 original de qualquer documento.
sempre que julgar necessario.
DA PROPOSTA - ENVELOPE N" 2
42. A proposta contida no Envelope n“ 2 devera ser apresentada da seguinte forma:
42. l .Em original. de preferéncia emitida por computador ou datilografada, em ulna (mica via.
redigida com clareza. scm emendas, rasuras. acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada. como
tambcm rubricadas todas as suas folhas;
42.2.Fazer menciio ao nlllmero desta TOMADA DE PRECOS e conter a nome comercial da licitante,
o (TNPJ. ninnero(s) de telefone(s} e de fax e e-mail. se houver. e 0 respectivo endereco com CEP, bem como
banco. a agéncia e os respectivos codigos e o numero da conta para efeito de emissao de nota do empenho e
posterior pagamento;
4.2.3. Prazo de validade da Proposta. que sera de, no minimo. 60 (sessenta) dias;
-12.4. Orcamentos Detalhados (PLANILHA COM QUANTITATIVOS E PRECOS) COl‘lf0l’lT16
Projetos.»'Or<;amentos Basicos;

42.5. Cronograma Fisico Financeiro conforme Oreamento Basico;
42.6. Os precos constantes do oreamento da licitante deverao conter apenas duas casas decimais apos
a virgula. cabcndo ao licitante na elaboraeao da proposta, proceder ao arredondamento ou desprezar os
nfimeros apos as duas casas decimais dos centavos:

42.7’. lndicacao encargos sociais. trabalhistas. prcvidenciarios e outros;
42.8. lndicacao tributos. taxas e tarifas, emolumentos. licencas. alvaras. multas e/ou qualquer infraeoes:
42.9. Apresentar carta proposta conforme o Anexo ll
-l2. 10. Indicacéo dos preeos e valor do B.D.l;
42.1 l. lndicacao dos prazos:
REA PEDRO JOSE DE DLl\'I:1lRA. N“ 406 CENTRO Mll.H.3t
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42. I 2. lndicaeao das composieoes dos custos unitarios:
42.13. Anexar Planilha Oroamentaria. Memoriais de Calculos. Cronograma Fisico-Financeiro c todos
us (letrlais calculus da execueao dos servicos;
42.14. Quaisquer outras informaeoesjulgadas necessarias e convenient-es pela licitante.
43. As licltantes deverao. para ﬁns de elaboraeao da proposta, veriﬁcar e comparar todas as infonnacoes
forneciclas para execueﬁo dos servigos.

43.] - No caso de falhas, erros. discrepancias ou omissoes, bem, ainda. transgressoes as Nornias
Técuicas. regulamentos ou posturas. cabera a licitante lbrmular imediata comunicacao escrita a Comissao de
l.icita1:ao. para ﬁns de esclarecimento por parte da Comissao.
44. Em nenhuma hipotese o conteudo da proposta podera ser alterado, seja com relacao a prazo de entrega.
prazo do garantia e preoo dos servieos. ou de qualquer outra condieao que importe modiﬁcacao dos seus termos
originals. ressalvadas aquelas deslinadas a sanar apenas falhas formais. alteracoes essas que serao analisadas
pela Cornissao de Licitaeao.
44.l. Serao corrigidos automaticamente pela Comissiio de Licitaqao quaisquer erros de soma e/ou

multiplicaeao e o preeo global das propostas. se faltar. bem como as divergéncias que porventura ocorrerem
cutrc o preeo unitario e o total. quando prevalecera sempre o primeiro;
44.2./\ lalta de data. assinatura e/ou rubrica nas declaracoes elaboradas pela propria licitante ou na
proposta podcra ser suprida pelo representante legal prescnte a reuniao de abertura dos envelopes
l‘)ocun1e|itacao e Proposta com poderes para esse ﬁm; e
44.3..»-\ falta do CNPJ e/ou endereeo completo podera também ser preenchida pelos dados constantes
.‘

ilrcurientos apresentados dentro do Envelope ti.‘ Ol - DA DOCUMENTAC/'5tO.

44.4. Caso a proposta mellior classiﬁcada nao tenha sido ofertada por microempresa ou empresa do
pequeno porte C houver proposta de microempresas e empresas de pequeno porte igual ou até 10% (dez por
canto) superior a melhor oferta. proceder-se-a da seguinte Forma:
44.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte podera. no prazo de I0 (dez minutos), contados cla
solicitaoao do Presidente da Comissao Permanente de Licitaoao. na sessao de habilitacao e julgamento das
propostas. apresentar uma [iltima oferta. obrigatoriamente abaixo da primeira colocada. situacao em que.
atendidas as exigéncias habilitatorias, sera adjudicado em seu favor o objeto deste TOMADA DE PRECOS;
44.5.1. Nao sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada. na forma da
subcondic;ao anterior, 0 Presidente da Comissao Permanente dc Licitacao, convocara os lieitantes
rcmanesccntes que porventura se enquadrem na situaeao descrita nesta condioao, na ordem classiﬁeatoria. para
o excrcicio do mesmo direito:
44.5.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no intewalo estabelecido nesta condioao, sera realizado sorteio que deﬁnira a ordem de
convocaeao para o encaminhamento da oferta ﬁnal do desempate.

nos PRECOS
45. A lioitante dcvera indicar os preeos unitario e total por item. ﬁxos e irreajustaveis e, ainda, 0 global da
proposta.

45. I. Para efeito de elaboragao da proposta nao poderao ser alterados os quantitativos indicados nas
planilhas dc orcamento do Municipio de MlLHi5t;

45.2.Caso haja alguma divergéncia entre os quantitativos indicados na proposta e os indicados nas
lliﬂlllllllis dc orcamento do Municipio dc MILH/3t, a Comissﬁo de Licitaqﬁo reserva-se o direito de corrigir e
retiazn-:|' os calculus da proposta;

46. Os quantitativos indicados na planilha de oreamento sao meramente estimativos, nio acarretando
ao Municipio de MILH/it qualquer obrigacao quanto a sua execugao ou pagamento.

47. Nos preeos cotados deverao estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas. todos os equipamentos.
instrumentos. ferramentas e maquinas necessaries ao desenvolvimento dos traballtos, enﬁm. quaisquer outras
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tlcspcsus necessarias a realizacao dos servieos, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser
CUl|UL'(ll(lUS.

48. A cotacao apresentada e levada em consideracao para efeito dc julgamento sera de exclusiva e
total responsabilidade da licitante. nao lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteraeao, seja para mais ou
para l‘l1E‘l":0.~;.
4*). So serao aceitas cotagoes em moeda nacional. ou seja. em Real (R$). em algarismos arabicos e. de
prel'eréncia. também por extenso. prevalecendo este ultimo. em caso de divergéncia. desprezando-se qualquer
valor além dos centavos.
DOS PRAZOS

51. Os servicos deverao ser executados conforme org:amento/cronograma fisico financeiro e memorial
descritivo. memorial especificacoes técnicas, contados a partir da Ordem de Servieo emitida pelo Municipio de

MILI-IA.

-

51 .l. O prazo para inicio dos services sera de até OS (cinco) dias, contados do rccebimento da Ordem
dc Servico expedida pelo Municipio de MlLH.Z\ e 0 da conclusao. o proposto pela licitante vencedora. so
infer-ior ao maximo deﬁnido no cronograma fisico ﬁnanceiro do Municipio;
Sl.2.Qua1quer servieo a ser realizado aos sabados. domingos e feriados, devera ser previamente
comunicado ao Municipio de MILH/KI:

52. O prazo de garantia dos servieos nao podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo de
RL‘CCl’ll|ll€IlI0 Delinitivo da reforma e adequaeao a ser emitido por Comissao designada pela autoridade
LIUlll[)ClClll€.

53. A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no preambulo
tlcsta T(_).\/l/\DA DE PRECOS para o recebimento dos envelopes Documeiitacao.
54. (‘am os prazos estabelecidos nas Condiqoes anteriores nao estejam expressamente indicados na proposta.
o.~". IllC$illOS serao Considerados como aceitos para efeito dcjulgamento.

ﬁr‘. Se. por motivo do forea maior. a adjudicaeao nao pucier ocorrer dentro do pcriodo dc validade das
propostns. on seja. ()0 (sessenta) dias. e caso persista o interesse do Municipio dc MILH/5t. podera ser solicitada
prorrogaeao geral da validade referida a todas as licitantes. por igual prazo. no minimo.
56. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para 0 recebirnento e abertura dos envelopes
Documentaeao e Proposta, sem a solicitaeao de prorrogacao de prazos ou a convocaeao para celebragao do
contrato. respectivamente. ﬁcam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

no TIPO DE LICITACAQ
__

57. Trata-se dc TOMADA DE PRECOS, do tipo menor preeo, enquadrada no art. 45, § I“, inciso l da Lei n°
8.666./‘)3.

mt DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
58. Apos a analise das propostas. serﬁo desclassiﬁcadas. com base no artigo 48. incisos l e II da Lei n.°
8.666.f93. as propostas que:
58.l./\presentarem preeos exeessivos ou manifestamente inexeqtiiveis. assim considerados aqueles
que nan venliam a ter demonstrada sua viabilidade através de documentacao que comprove que os custos dos
lllSllI nos.. sao coerentes corn os de mercado e que os coeﬁcientes do produtividade sao compativeis com a
execiiciio do objeto: e
58.2.Nao atenderem as exigéncias contidas nesta TOMADA DE PRECOS.
' eis as propostas ctdos valores sejam inferiores a 70% (setenta
S9. Consideram-se manifestamente inexeqiiiv
por ccnto) do mcnor dos scguintes valorcst

a) media aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (c inqiienta por cento) do valor oreado

pela Adniinistraqao; ou
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bl valor orcado pela Administraoﬁo.
59.l. Das licitantes classiﬁcadas na forma das alineas "a" e "b" cujo valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas acima mencionadas. sera exigida.
do contrato.
P ara assinatt1i'a
_
I
P restaoao de arantia adicional. dentre as modalidades revistas no .' 1° do art. 56
da |.e| n" 8.666./93. I g ual a diteren 9 a entre o valor resultante do P aré. rafo anterior e o valor da corres P ondente
proposta.

60. Quando todas as licltantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassiﬁcadas. a Comissao de
Licitaiao
o P razo de 08 oito
dias titeis_ ara a resenta
ao de nova documenta ao
tr P odera iixar as licltantes
_
_
_
con dc outras propostas. escoimadas das causas referidas nas Condieoes antertores.
l)() JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
61. Apos analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta TOMADA DE PRECOS e seus
Anexos sera declarada como mais vantajosa para a Administrai;z'io a oferta de menor preco.
62. A Comissao de Licitacao poderti solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoa! do
lvlunicipio ou. ainda. de pessoas ﬁsicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisao.
62. l. A Comissao de Licitacao efetuara analise individual dos preeos unitarios cotados nas propostas
das licitantes.

62.1.1. Caso se veritiquc na proposta de menor valor global a ocorréncia de itens com precos
:nanit‘e;~atamente superiores aos oreados pelo Municipio de MILHA. deverao ser estahelecidas, por meio dc
acordo com a licitante ofertante do menor preco, novas bases condizentes com os custos envolvidos.
63. Considcra-se menor prego global o valor total apurado na proposta. on seja. 0 somatorio de todos os itens
tltl planilha de preeos apresentada dc pela proponente.
64. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nae prevista nesta TOMADA DE PRECOS. inclusive
iinanciamentos subsidiados ou a fundo perdido, preeo ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.
65. Nao se admitira proposta que apresentar preeos global ou unitario simbolicos. irrisorios ou de valor zero,
ineompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acreseidos dos respectivos encargos, ainda
que esta TOMADA DE PRECOS nao tenha estabelecido limites minimos. exceto quando se referirem a
mat-:riai.~; e iiistalaqoes de propriedade do proprio llcitante. para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da rctnuncraeao.

66. A Coinissao de Licitacao. além do recebimento e exame das propostas. cabera 0 julgamento da
ohcdiéncia as Condicoes aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus Anexos, e a decisao quanto as dtividas on
omissocs deste Edital.
DO DESEMPATE
67. No caso de empatc entre duas ou mais propostas. scra efetuado sorteio em ato pitblico, para 0 qual todas
as licitantes serao convocadas.

no DIREITO or-1 PETICAO
68. Observado o disposto no artigo I09 da Lei n.° 8.666/93. a licitante podera apresentar recurso ao
Presidente da Comissao de Licitaoao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimaeao do ato ou
lavratura da ata. nos casos de habilitacao ou inabilitaeao da licitante ou dojulgamento das propostas. anulaoao
ou revogaeﬁo desta TOMADA DE PRECOS.

68.1. Para efeito do disposto no § 5° do art. l09 da Lei n° 8.666/93, ﬁcam os autos desta TOMADA
DE PREC OS com vista franqueada aos interessados.
69. lntcrposto. o recurso sera comunicado as demais licitantes que poderao impugna-lo no prazo de 05 (cinco)
dias uteis. Findo cssc pcrlodo, impugnado ou nﬁo o recurso, a Comissao de Licitacao poderé, no prazo de 05
(cinco) dias utcis. reconsiderar a sua decisao ou fazé-lo subir. devidamente inforrnado, ao ordenador de
dcspcsas do M unicipio de MILH/3t.
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70. Quuisqucr argumentos ou subsidios concementes £1 defesa da licitante que pretender reconsideragzﬁo total
on parcial das decisoes da Comissﬁo de Licitagzéo deverﬁo ser apresentados por €5cri10. exclusivamente.
anexando-se ao recurso proprio.
70.1. U recurso interposto deveré ser comunicado_£1 Comissﬁo de Licitaeéio. logo apés ter sido
protocolizado no Servieo de Protocolo do Municipio de MILHA.

DA AD.IL.1n1CA¢/10
T1. A exccueﬁo dos servigos correspondente ao objeto desta TQMADA DE PREQOS seré adjudicada a
empresa que nlender todas as Condieoes deste Edital.
DO TER MO DE CONTRATO

?2. A conauuraoéo deconente deem licitaoﬁo seni formalizada mediante oeleblaoﬁo de termo dc oontmlo. cuja respectiva minuta
conslitlli anexo do presentc ato convocatorio confonne Anexo V.
?'3.
por ocasiﬁo da formalizaoﬁo do contrato. as cenidocs de regularidadc dc débito da Adjudicatéria perante 0 Sisuema do
Segmaniutade Social (INSS). o Fundo de Garantia por Tempo de Servioo (FGTS), a Secreiaria da Rooeita Federal e a Procuradona da
Fazrenda Nacional, estiverem com os prazos de vaiidade vencidos, o orgﬁo licilante veriﬁcaré a situagéo por meio elem")nicol1z'1bi| de
infonnaeoes. eentiﬁcando nos autos do plU08S50 a vegularidade e anexando os documentos passiveis de obteneﬁo por tais meio;
>alvo impossibilidade devidamentejustiﬁcada.
T4. i~T~e zﬂo for possivel atuali7zi—las por meio eletnonioo hébil do infonnaooes a Adjudicatéria semi notiﬁcada para. no prazo dc 03
Luizs) dias nzeis. mediante a apresentzgﬁo das oertidoes respectivas. com prazos de validade em vigéncia, sob pena dc a conuatauio
nﬁo so nzalizar.
DAS PENALIDADES

75. (J atraso injustiﬁcado na execueﬁo dos servioos ou 0 descumprimento das obrigaooes estabelecidas no
contrato sujeitaré a licitante vencedora it multa de 0.3% (zero virgula trés por cento) por dia e por ocorréncia
sobre o valor tom! do contrato, ate o méximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias.
uma vez comunicado oﬁcialmente.
76. Pela inexecuoﬁo total ou parcial do objeto desta TOMADA DE PRECOS, 0 Municipio de MILH/K
poder-2'1. garantida a prévia defesa. aplicar :3 licitante vencedora as seguintes saneoes:
76. 1 Ad» erténcia;

7h.2.Nlul1a de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado. no caso de illexecugzio do contrato.

recolhida no pl‘£1ZO de 15 (quinze) dias. contados da comunicaoﬁo oﬁcial;
76.3. Suspenséio tclnporéria de participar em licitaeﬁo e impedimento de contratar com 0 Municipio
dc M|l.H,~\ pelo prazo de até 2 (dois) anos:
76.4. Declaraeﬁo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraoﬁo Pﬁblica enquanto
pcrdurarem os motivos determinantes da punioﬁo ou até que seja promovida a reabilitaqﬁo perante a propria
auloridade que apiicou a penalidade, que seré concedida sempre que a licitante ressarcir a Administraoéo pelos
prcjuizos rcsultantcs e apos decorrido o prazo da sangﬁo aplicada com base no subitem anterior.
'77. Pelos motivos que se seguem. principalmente, a licitante vencedora estaré sujeita £15 penalidades tratadas
na Condiqﬁo anterior:

77. I .Pe|a recusa injustiﬁcada em assinar o contrato;
7'/’.2.Pe|a néo apresenta<;z'io da garantia de que trata este Edital;
77.3.Pe1o atraso na execugéio dos servicpos. em relaeﬁo ao prazo proposta e aceito:
77.4.Peio nio cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro:
77.5. Pela recusa em substituir qualquer material clefeituoso empregado na execueéo dos servioos.
que vier a ser rejeitado_ caracterizada se a substituieéio nﬁo ocorrer no prazo mzlnairno de 5 (cinco) dias, ou no
prazo para tanto estabelecido pela ﬁscalizaeiio, contado da data da rejeieéio; e
77.6. Pela recusa em refazer qualquer sewioo que vier a ser rejeitado caracterizado se a medida nﬁo
RU.-\ PEDRO JOSE DE 0l.i\"ElRA. N" 400 CENTRO .\'llLH.3\

-

14

_

<§§/‘

Estado do Cearﬁ
GOVERNO MUNICIPAL DE MILH11
SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

£”S@

BF
0 ‘ "C,

0*‘
0Ruonca

st: efetivar no prazo rnzixinio de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela ﬁscalizaoao, contado da
data de re_ieit;ao.
77.7.Pelo descumprimento de alguma outra condiqao estipulada neste Edital e em sua proposta.
78. Além das penalidades ciladas. a licitante vencedora ﬁcara sujeita. ainda. ao cancelamento de sua illscrieao
no Cadaslro de Fornecedores do Municipio de MILHA e. no que couber, as demais penalidades referidas no
Capitulo lV da Lei n.° 8.666/93.

79. Comprovado o impedimento ou reconhecida a forea maior, devidamente justiﬁcado e aceito pelo
Municipio. em relaoao a um dos eventos arrolados na Condieﬁo 77, a licitante vencedora ficara isenta das
pcnalidades mencionadas.

81). As saiigoes dc adverténcia. suspensﬁo temporaria do participar em licitaeao e impedimento de contratar
com a Adniinistraeao Pnblica, e declaraeiio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraoao
Pnblica podcrao ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa. descontando-a dos
paganiemos a SEl'€l1'l efetuados.

DA 1M|=uc;NAcAo o0 EDITAL
81 . E fat-ultado a qualquer cidadao impugnar, por escrito, os termos da presente TOMADA DE PRECOS. até
U5 (cinco) dias nteis antes da data ﬁxada para abertura dos envelopes de habilitagﬁo [Documentar;50). devendo
o Municipio de MILH/1, por intermédio da Comissao de Licitat;ao.julgar e responder é impugnaoéio em até 03
(lrés) dias ilteis.

82. Dccaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante o Municipio de MILHA a lioitante que nao
o Iizer are u segundo dia (nil que anteceder £1 data marcada para recebimento e abertura dos envelopes
Documemaoao, apontando as falhas ou irregularidades que 0 viciariam. hipotese em que ta] comuiiicaeao nao
[era efeito dc recurso.

83. A impugnaeiio feita ternpestivamente pela licitante nao a impediré cle paxticipar desta TOMADA DE
PREQOS are o trénsito em julgado da decisao a ela pertincnte.
83.l.A impugnaeao interposta devera ser comunicada a Comissao dc Licitagao. logo apos ter sido
protocolizadajunto ao Municipio de MILH/31.
83.2. Nao seriio conhecidas as impugnaeoes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por reprcsentante nao habilitado legalmente ou niio identiﬁcado no processo para responder pelo
pmponente.
DA TOMADA DE PRECO
84. A eritério do Municipio de MILHA, esta TOMADA DE PRECOS podera:
84. I .Ser anulada. se houver ilegalidade de oﬁoio ou por provocaeao de terceiros, mediante parecer
esurito e de\ idamente fundamentado; ou
8~4.2.Ser revogada. a juizo do Municipio de MlLHZ\. se for considerada inoponuna ou inconveniente
an imeresse pnhlico. decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. pertinente e suﬁciente para
justiﬁcar tal conduta: ou

84.3.Ter sua data de abertura dos envelopes Documentaoao e Proposta transferida. por conveniéncia
e.\clusiva da Adrninistraoao.
85. Sera observado. ainda, quanto ao procedimento desta TOMADA DE PRECOS:
85.1./\ anulaoao do procedimento licitatorio por motivo de ilegalidade nao gera obrigaoao do
indcnizar. ressalvado o disposto no paragrafo [mico do art. 59 da Lei n.” 8.666/93:
85.2./\ nulidade do procedimento licitatorio induz a do contrato, ressalvado, ainda. o dispositivo
citado na alinea anterior; e

85.3.T\-lo caso dc desfazimento do processo licitatorio, ﬁca assegurado 0 contraditorio e a ampla
delesa.
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DAS CONSIDERAC()ES ESPECIFICAS

86. As ditvidas e/ou omissoes. porventura existentcs nas Especiﬁcaooes constantes dos Anexos deste Eclital.
serao resolvidas pelo setor cornpetente do Municipio de MIL]-IA.
87. Todos OS trabalhos deverﬁo ser executados por mﬁo-de-obra qualificada, dcvendo a lioitante vencedora
estar cienle das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada servioos constantes das Especiﬁcagoes.
88. A Iicitante veneedora ficara obrigada a executar ﬁelmente os serviqos programados nas especiﬁcaqoes.
nao se admitindo modiﬁcaooes sem a prévia consulta e concordancia do Municipio do MILHA.

DAS CONSIDERACOES FINAIS
B9. A licitante dcvera indicar em sua proposta. ou encaminhar até a data dc assinatura do contrato. 0 nome e 0
ninnero do telefone do seu preposto. que estara sujeito at aoeitaoao do Municipio de MILHA, para representar a
licilanle vencedora na execuoao do contrato.
00. Em caso de ddvida. a interessada devera contatar a Comissao de Licitaeﬁo do Municipio de MILH./1. na

R15 A Pl-.l)RO JOSE DF. OLlVElRA. N“ 406 CENTRO MILHA. ou pelo(s) telef0ne(s): (85) 996633051. para
obteneao dos esclarecimcntos quejulgar necessérios.
DOS ANEXOS
‘)1. S50 panes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
/\Nl-.XO l - Memorial Descritivo, Memorial Especiﬁcagoes Técnicas, Planilha Oroamentaria/Consolidada,
Memorial de Calculo. Cronograma Fisico/Financeiro. Encargos Sociais. Composigﬁo de BDI;
ANEXO ll - Carta Proposta;
ANEXO lll - Carta de Fianoa Bancaria:

ANEXO [V - Modelos das declaraeoes;
ANEXO V - Minuta de Contrato.
DO FORO

92. As questoes decorrentes da execuoao deste lnstrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativameme. serao processadas e julgadas na Comarca do Municipio de MILHA, com exclusao de
qualquer outro. por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102. lnciso I. alinea "d" da
Constituioao Federal.

MILH/R - CE, 24 de novembro de 202].

gﬂlvulllt Qliunm @u,:g/
JABR IELA

OLIVEIRA BRAZ
' ” de L icitaoao
Comlssao
Presidente
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