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Regido pela Lei n.2 8.666 de 21/06/93 - Alterada e consolidada
PREAMBULO
O Presidente da Cornissao de Licitacao - CPL da Prefeitura Municipal de ltaitinga, torna publico para
conhecimento de todos os interessados que, na sede da Cornissao de Licitacao - CPL da Prefeitura de ltaitinga,
localizada na Rua Manoel de Sousa, 215 Loja 2 - Centro - ltaitinga - Ceara, em sessao publica, dara inicio aos
procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes concernentes aos documentos de habilltacao e as
propostas de precos, identificado abaixo, mediante as condlcoes estabelecidas no presente Edita!, tudo de
acordo

com a Lei

n.Q 8.666/93,

de 21.06.93,

alterada

pela Lei n.Q

8.883/94 de 08.06.94

e legislacao

complementar em vigor.

contratacac de empresa para manutencao e recuperacao de pavlmentacao em
pedra tosca, paralelepipedo e intertravado, no Munidpio de ltaitinga/CE.,

Objeto:

conforme projeto basico e demais anexos do edital.

6rgao lnteressado:

Secretaria de lnfraestrutura.

Modalidade:

TOMADA DE PRE<;OS.

Criteria de Julgamento: Menor Preco Global.
Regimede Execu~ao:

Execucao lndireta e Empreitada par Preco Global.

Data
e
Abertura:

10 de Agosto de 2022 as 9h:00min.

Hora

de

Cornpoern-se o presente Ed ital das partes A, Be C, conforme a seguir apresentadas:
PARTE A - CONDICOES PARA COMPETICAO,

JULGAMENTO

E ADJUDICACAO.

Em que sao estabelecidos os requisitos e as condicoes para cornpeticao, julgamento e forrnallzacao do contrato.
PARTE B - ANEXOS
Anexo B.l. - Declaracao de microempresa ou empresa de pequeno porte;
Anexo B.2. - Modelo de carta de proposta comercial;
Anexo B.3. - Modelos de Declaracao/Procuracao:
ITEM 1- Procuracao.
ITEM 2 - Declaracao de inexistencla de fato impeditivo de habilitacao: De pleno conhecimento e
concordancia com os termos e condicoes deste Edital; e Declaracao de cumprimento ao
estabelecido na Lei n.Q 9.854, de 27 /10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII,
do artigo ]Q da Constituicao Federal.
Anexo B.4. - Minuta do contrato;
Anexo B.S. - Modelo de Declaracao de recebimento dos documentos
condicoes locais.

e conhecimento de todas as inforrnacoes e
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PARTE C- PROJETOBASICO, MEMORIAL DESCRITIVO
Em que sao especificados e quantificados

os servic;os e materiais, a definicao dos recurses e os pararnetros para

contratacso de empresa para manutencao e recuperacao de pavlmentacao em pedra tosca, paralelepipedo e
intertravado, no Municipio de ltaitinga/CE., tudo conforme especlficacoes no Projeto sastco/rermo de
Referencia.

GLOSSARIO:
Sempre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem
seus anexos, terao os seguintes significados:
•

neste documento

de Edita!, ou em quaisquer de

COMISSAO: Cornissao de Licitacao - CPL.

•

CONTRATADA: Empresa vencedora desta llcitacao em favor da qual for adjudicado o seu objeto.

•

CONTRATANTE/ADMINISTRAC::AO:

•

CRC: Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura Municipal de ltaitinga.

•

FISCALIZAC::AO: Secretaria de lnfraestrutura

Prefeitura Municipal

de ltaitinga.

do Municfpio de ltaitinga.

•

LICITANTE/PROPONENTE: Empresa que apresenta proposta para este certame.

•

ABNT -Associac;ao Brasileira de Normas Tecnicas,

•

PMI - Prefeitura

•

Tabelas Orse, Seinfra ou servic;os orc;ados mediante cornposicao dos tecnicos do Municfpio.

~

$

•

•

•

•

~

Municipal de ltaitinga.

•
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PARTE A - CONDICOES PARA COMPETICAO, JULGAMENTO E ADJUDICACAO
1. DO OBJETO
1.1. A presente licitacao tern como objeto Contratacao de empresa para manutencao e recuperacao de
em pedra tosca, paralelepfpedo e intertravado, no Munidpio de ltaitinga/CE., conforme projeto
basico e demais anexos do edital.
1.2. Os services serao executados de acordo com as condicoes estabelecidas neste Edita! e seus anexos, e em
obediencia aos projetos, ao Plano de Trabalho e Termo de Referencia e as Normas da ABNT.

pavimentacao

2. DA FONTE DE RECURSOS E DOTACAO
2.1. 0 objeto desta TOMADA DE PRE<;:OS tern o valor estimado R$2.853.597,53 (0015 MILHOES OITOCENTOS E
CINQUENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS CINQUENTA E TRES CENTAVOS) e sera pago com
recursos orcarnentarios oriundos do Tesouro Municipal. Os services constantes da planilha orcarnentaria basics
serao obrigatoriamente aqueles constantes das Tabelas SEINFRA/SINAPI ou services orcados mediante cornposicao
dos tecnicos do Municfpio.
2.2. Os servicos
oriundos
da presente licltacao serao pagos
conta da seguinte
rubrica:
0701.15.122.0251.2.039.0000
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Fonte de Recursos: 1.500.0000.00.

a

3. DA PARTICIPACAO
3.1. Poderao participar desta ltcitacao quaisquer pessoas jurfdicas, localizadas em qualquer Unidade da Federacao,
devidamente cadastradas ou que atendam a todas as condicoes exigidas para cadastramento pelo Setor de Cadastro
do Municfpio de ltaitinga, ate o terceiro dia anterior data do recebimento das propostas, e que satisfacarn a todas
as condicoes deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais compatfveis com o objeto da licltacao.
3.2. Nao poderao participar licitantes com s6cios, cooperados, diretores ou representantes comuns.
3.2.1. Se antes do infcio da abertura dos envelopes de preco for constatada a comunhao de s6cios, diretores ou
representantes entre licitantes participantes, somente uma delas podera participar do certame.
3.2.2. Se constatada a cornunhao de socios, diretores ou representantes entre licitantes participantes ap6s a abertura
dos envelopes de preco, os respectivos participantes serao automaticamente desclassificados do certame,
independentemente do preco proposto.
3.3. Tambern nao poderao participar:
·4.
Cons6rcios de empresas, quaisquer que sejam suas formas de constituicao:
<i
Empresas que estejam suspensas de participar de licitacac realizada pelo Municfpio de ltaitinga;
Empresas que foram declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracao Publics,
enquanto perdurarem os motivos da punicao:
<i
Empresas que tenham s6cios ou responsaveis tecnicos que sejam servidores do Municfpio de ltaitinga;
Empresas que se encontrem sob concordata, falencia ou recuperacao judicial, dissolucao, fusao, cisao
ou mcorporacao, liquidacao:
4.
Cooperativas;
4
0 autor do projeto, basico ou executivo, pessoa ffsica ou jurfdica;
~
Empresa, isoladamente ou em cons6rcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou executivo
ou da qua! o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controlador, responsavel tecnico ou subcontratado;
,Ill..
Servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacao.

a

"*'

'*'

3.4. 0 licitante que desejar se fazer representar na sessao apresentar-se-a com apenas um representante que,
devidamente munido de documentacso habil, sera o unico admitido a intervir nas fases de procedimento licitat6rio,
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respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes
exibir um documentode identiflcacac, expedido por orgao oficial.
3.4.1. Por documentohabil, entende-se:
a) Procuracao publica ou particular especifica para a presente licitacao com firma reconhecida em cart6rio,
constituindo o representante, acompanhada de copia do ato de investidura (ato constitutive, estatuto ou contrato
social em vigor) do outorgante que declare expressamente seus poderes para a devida outorga (ANEXO 83 - ITEM 1);
b) Quando o representante for titular da empresa devera entregar o original ou copia autenticada do documento que
comprove tal condicao (Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor).
3.5. A nao apresentacao ou incorrecao dos documentos de que trata o subitem anterior nao irnplicara na inabilitacao
da licitante, mas irnpedira o representante de se manifestar e responder pela mesma.
3.6. 0 interessado em participar devera conhecer todas as condicoes estipuladas no presente Edita! para o
cumprimento das obrigacoes do objeto da licitacao e apresentacao dos documentos exigidos. A participacao na
presente licitacao implicara na total aceitacao a todos os termos e integral sujeicao
legislacao aplicavel,
notadamente
Lei 8.666/93, alterada e consolidada.
3.7. Na hipotese de nao haver expediente na data designada para a reallzacao do ato, este sera realizado no primeiro
dia util subsequente, no mesmo local e hora.

a

a

4. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Os Documentos de Habilitacso consistirao de:
4.1.1. Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Comissao de l.icitacao - CPL da Prefeitura Municipal de
ltaitinga, dentro da sua validade.
4.2. RELATIVA A HABILITA<;AO JURIDICA:
4.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (inclusive todos os aditivos, quando nao consolidado),
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado
de documentos de eleicso de seus administradores;
4.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
4.2.3. lnscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis;
4.2.4. Decreto de autorlzacao, em se tratando de empresa estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro
para funcionamento expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir;
4.2.5. Cedulats] de identidade e CPF do(s) responsavelleis] legal(ais) devidamente autenticados;
4.3. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
4.3.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Jurfdicas (CNPJ);
4.3.2. Prova de inscrlcso no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatfvel com o objeto contratual;
4.3.3. Prova de Regularidade Fiscal, quanto aos tributos Federais e Dfvida Ativa da Uniao;
4.3.4. Prova de Regularidade Fiscal, para com a Fazenda Estadual;
4.3.5. Prova de Regularidade Fiscal, para com o Municipio (Geral ou 155);
4.3.6. Prova de Regularidade Fiscal, para com a Previdencia (IN55);
4.3.7. Prova de Regularidade Fiscal, quanto a situacao junta ao FGT5;
4.3.8. Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa - CNDT.
4.4. RELATIVA A QUALIFICA<;AO TECNICA E CAPACITA<;AO PROFISSIONAL:
4.4.1. Certidao de Registro da pessoa jurfdica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,
em que conste no quadro de responsavel tecnico pelo menos um tecnico profissional de nfvel superior habilitado na
area de engenharia civil.
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4.4.2. Cornprovacao de que a empresa possui em seu QUADRO PERMANENTE, na data prevista para a entrega dos
envelopes, profissional de nivel superior, detentor de Atestados de Responsabilidade Tecnica fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo
Tecnico (CAT) emitido por qualquer uma das regi6es do CREA, comprovando a execucao, pelo profissional indicado,
de services de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnol6gicas e operacionais equivalentes ou superiores
as parcelas de maior relevancia tecnica ou valor significativo desta licitacao, Qua I seja:
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA EXIGIDA

ITEM
1

RECOMPOSlt;AO

DE PAVIMENTAt;AO

S/REAPROVEITAMENTO
Certidao
quantidade
total).

Tecnico

Referente

ao

ADQUIRIDO),
Atestado

com

minima de 8.750M2

COMENTARIOS /

PROJETO BASICO

JUSTIFICATIVA

EM PEDRA TOSCA

(AGREGADO

Acervo

de

TIPO DE RELEVANCIA PARA O

em
com

(50% do quantitative
3.1.1.

ttern/servlco

da

Services mais relevante da
Tecnica e Financeira

Curva ABC e o principal do
Objeto.

Planilha

Orcamentaria.
2

PAVIMENTAt;AO

EM PEDRA TOSCA 5/REJUNTAMENTO

(

AGREGADO ADQUIRIDO), em Certidao de Acervo Tecnico
com Atestado com quantidade minima
do quantitative

da
3

de 8.750M2 (50%

Planilha .Qri;amentaria.

-

PAVIMENTAt;AO

Certidao
quantidade

mfnima

Referente

total).

AGREGADO

Acervo

de

Tecnico

ADQUIRIDO),

com

de 2.500M2
ao

Objeto.

. ----

PARALELEPIPEDO

EM

(

Curva ABC e o principal do

ao ltem/servico 3.1.2.

total). Referente

5/REJUNTAMENTO

Services mais relevante da
Tecnica e Financeira

atestado

em
com

(50% do quantitative

ltem/servico

3.2.2

da

Servicos mais relevante da
Tecnica e Financeira

Curva ABC e

o

principal

do

Objeto.

Planilha

Orcarnentaria.
4

PISO PRE - MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE
16 FACES- e

Certidao
quantidade
total).

= 8,0cm

de

(35 Mpa) P/ TRAFEGO PESADO, em

Acervo

mfnima

Referente

ao

com

quantitative

- .

com

(50% do quantitative
da

Services mais relevante da
Tecnica e Financeira

Curva ABC e o principal

do

Objeto.

Planilha

-- - -· -- ---

FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS

(l,00x0,35x0,15m),
atestado

atestado

ltem/servlco 3.4.2
--

BANQUETA/MEIO

com

de l.SOOM2

Orcarnentaria. 5

Tecnico

em Certidao

quantidade

total).

Referente

de Acervo Tecnico

minima

de

(50%

ao ttern/servlco

com
do

Services mais relevante da
Tecnica e Financeira

Curva ABC e o principal

4.1.1 da

do

Objeto.

Planilha Orcarnentaria.

4.4.3. A cornprovacao referida no item 4.4.2 acima, sera atraves de atestados fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, registrados nas entidades profissionais competentes.
4.4.4. Nao serao aceitos atestados de flscalizacao, supervisao, gerenciamento, controle tecnol6gico ou assessoria
tecnlca de obras, nem atestados de responsabilidade tecnica nao baixados por execucao dos services junto ao CREA.
4.4.5- Entende-se, para fins deste Edita!, como pertencente ao quadro permanente:
a) Se empregado, comprovando-se o vinculo empregaticio atraves de c6pia da "Ficha ou Livro de Registro de
Empregado", da Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS e das provas de recolhimento das obrigacoes
sociais (FGTS) e {INSS) relativas ao ultimo mes anterior a data de publicacao deste edital, acompanhadas das
respectivas relacoes de empregados;
b) 0 socio, comprovando-se a participacao societaria atraves de c6pia do Contrato social e aditivos, se houver,
devidamente registrado(s) na Junta Comercial.
c) Se contratado, apresentar contrato de prestacao de services, vigente na data de abertura deste certame,
comprovando, ainda, o registro do responsavel tecnico da licitante junto ao CREA, acompanhado de declaracso
ou documento equivalente expedido, tarnbern pelo CREA, que indique a relacao das empresas em que o
profissional contratado figure como responsavel tecnico.
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4.4.6. A licitante devera juntar declaracao expressa assinada pelo (s) Responsavel (eis) Tecnico (s) detentor (es) do (s)
atestado (s) apresentados para fins desta llcitacao, com firma devidamente reconhecida em cart6rio, informando que
o (s) mesmo (s) concorda (m) com a inclusao de seu (s) name (s) na participacao permanente dos services na
condicao de profissional responsavel tecnico.
4.4.7. Cornprovacao, fornecida pelo 6rgao licitante (atraves do Ordenador de Despesa), de que a empresa/licitante
recebeu as documentos, e de que tomou conhecimento de todas as informa,;:6es e das condicoes locais para o
cumprimento das obrigacoes do objeto da licltacao. (Conforme Anexo BS)
4.4.8. Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro au Inscrlcao na entidade profissional
competente devera portar o vista no CREA/CE na forma da Resolucao CONFEA n.Q 413 de 27 de junho de 1997, por
ocasiao da contratacao.
4.5. Relativa

a Qualifica~ao Tecnica

e Operacional

4.5.l. Apresentar certidao (oes) ou atestado(s)

fornecido(s) por pessoa(s) jurfdica(s)

de direito

publico ou

privado, em que figurem o name da empresa concorrente na condicao de "contratada", demonstrando que a
empresa executou diretamente o objeto da licitacao ou por similaridade.
4.5.2. O Presidente da Comissao, a qualquer tempo, podera solicitar quaisquer informacoes necessarias
cornprovacao da legitimidade/veracidade dos atestados apresentados, a exemplo de contrato de prestacao de
services, notais fiscais e outros correspondente ao atestado para que se possa avaliar a equivalencla ou

a

superioridade compatfvel, com o objeto da licitacao.
4.6. RELATIVA A QUALIFICA~AO ECONOMICO-FINANCEIRA:
4.6.1. Balance patrimonial e demais dernonstracoes contabeis do ultimo exercfcio social da empresa licitante, ja
exigfveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa licitante, vedada a
sua substituicso por balancetes ou balances provis6rios, podendo ser atualizados pelos indices oficiais quando
encerrados a mais de 03 (tres) meses da data de apresentacao da proposta, devidamente registrado na junta
comercial e assinado pelo representante legal e por profissional de nfvel superior na area de contabilidade, registrado
no Conselho Regional de Contabilidade, que comprovem a boa situacao financeira da empresa.
4.6.1.1. Caso a empresa licitante utilize o Sistema Publico de Escrituracao Digital (SPED), devera trazer o balance
patrimonial autenticado tarnbern pela Junta Comercial, conforme entendimento constante no Parecer nQ 13/2017 de
22 de agosto de 2017, da lavra do Procurador Autarquico da Junta Comercial do Estado do Ceara -JUCEC.
4.6.1.2. Par Balance Patrimonial apresentado na forma da Lei, considere-se o seguinte:
a) No caso das sociedades por acoes, devera ser apresentado o balance patrimonial publicado em orgao de
imprensa oficial ou conforme dispuser a Lei Federal nQ 6.404/76;
b) No caso das demais sociedades comerciais, devera ser apresentado o balance patrimonial transcrito do "Livro
Diario" da empresa, devidamente assinado pelo contador responsavel e pelo representante legal e
acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento (igualmente assinados pelo contador
e pelo representante legal da empresa), sendo estes devidamente autenticados na Junta Comercial do
Estado au Cart6rio de Tftulos e Documentos.
4.6.3. Certidao Negativa de Falencia I Concordata I Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede do
Licitante.
4.6.4. Capital social integralizado de 10% (dez par cento) do valor global estimado da contratacao, devendo ser
comprovado atraves do contrato social.
4.7. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITA~AO:
4.7.1. Certidao Simplificada e Especifica de seu registro na Junta Comercial do Estado da sede da licitante, nao
superior a 60 (sessenta) dias.

,;i
t.

Av. CeL Virgilio Tavera, 1710, ltc1itinga ·· Ce
(85) 3377-1361

,i;,,

prefe!tura:tritaitinga.ce.gov.br

;;'.) www.itaitinga.ce.gov.br

-

Construindo

novas cam in hos --·

4.7.2. Declaracao de inexistencla de fato impeditivo de habilitacao na forma do paragrafo 2Q do artigo 32 da Lei
8.666/93;
4.7.3. Oeclaracao de quetern pleno conhecimento e concordancia com os termos e condicoes deste Edita!;
4.7.4. Declaracao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.Q 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7Q da Constituicao Federal, nao emprega menor de 18 (dezoito) a nos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos;
4.8. A DOCUMENTA~AO APRESENTADA INTEGRARA OS AUTOS DO PROCESSO E NAO SERA DEVOLVIDA:
4.8.1. Todos os documentos necessaries a participacao na presente licitacao deverso ser apresentados em original ou
publicacao em Orgao Oficial ou c6pia autenticada por cart6rio competente.
4.8.2. Cada face de documento reproduzida devera corresponder a uma autenticacao, ainda que diversas
reproducoes sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legfveis.
4.8.3 - Caso na autenticacao conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a
exigencia referente a autenticacso de todas as faces do documento fica sem validade.
4.8.4- Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magneticos, filmes ou c6pias em facsimile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catalogos apenas como forma de
ilustracao das propostas de preco.
4.8.5. Os documentos necessaries a participacao na presente licitacao, compreendendo os documentos referentes a
habilitacao, a proposta de preco e seus anexos, deverao ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
4.8.6. Quaisquer documentos necessaries a participacao no presente certame licitat6rio, apresentados em lingua
estrangeira, deverao ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por
tradutor juramentado.
4.8.7. Caso o documento apresentado seja expedido por instituicao que regulamente a disponibihzacao do
documento pela Internet, a Comissao de ucitacao - CPL podera verificar a autenticidade do mesmo atraves de
consulta eletronica.
4.8.8. Caso o documento apresentado seja expedido por instituicao publica que esteja com seu funcionamento
paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante devera, sob pena de ser inabilitada, apresentar o referido
documento constando o termo final de seu periodo de validade coincidindo com o periodo da paralisacao e devera,
quando do terrnlno da paralisacao, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, levar o documento a Comissao
de ticitacao - CPL nas condicoes de autenticacao exigidas por este edital, para que seja apensado ao processo de
ticitacao. Caso o processo ja tenha sido enviado ao orgao de origem da licitacao, devera a licitante leva-Io a esta
instituicao para que o mesmo se proceda.
4.8.9. As certldoes exigidas (para aquelas cuja validade possa expirar), quando nao contiverem prazo de validade
expressamente determinado,nao poderao ter suas datas de expedi~ao superiores a 60 (sessenta) dias anteriores a
data de abertura da presente licita~ao ou entao apresentar declaracao ou regularnentacao do 6rgao emissor que
disponha sabre a sua validade para o documento em questao,
4.8.10. Serao inabilitadas as licitantes que nao atenderem as exigencies deste Edita! referentes a fase de habilitacao,
bem como apresentarem os documentos defeituosos em seu conteudo e forma.
4.8.11. Os licitantes que apresentarem documentos de habilitacao em desacordo com as descric;6es anteriores serao
eliminados e nao participarso da fase subsequente do processo licitat6rio.
4.8.12. Somente sera aceito o documento acondicionado no envelope "A", nao sendo admitido posteriormente o
recebimento de qualquer outro documento, nem permitido a licitante fazer qualquer adendo em documento
entregue a Cornissao de Licitacao - CPL.
4.8.13. A Cornissao de ticitacao - CPL podera, tarnbern, solicitar original de documento ja autenticado, para fim de
verlficacao, sendo a empresa obrigada apresenta-lo no prazo maxima de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir
da solicitacao, sob pena de, nao o fazendo, ser inabilitada.
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4.8.14. A solicitacao feita durante a sessao de habilitacao devera ser registrada em Ata.
4.8.15. A docurnentacao devera ainda ser apresentada obedecendo-se a ordem acima requerida, item a item,
numerada e rubricadapelo titular ou responsavel pela licitante, sendo enderecada e encaminhada
Cornissao de
ticitacao - CPL, em envelope lacrado, contendo a seguinte inscrlcao:

a

A PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAITINGA
COMISSAO DE LICITA~AO- CPL
TOMADA DE PRE~OSN.!! ------ENVELOPE"A" - DOCUMENTOS DE HABILITA~AO
RAZAO SOCIAL:
4.8.16. Caso a -ricitante seja· rnicroempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), esta devera apresentar
declaracao na forma do Anexo B.1. - Modelo de declaracao para microempresaou empresa de pequeno porte,
deste edital, obedecendo aos itens a seguir:
4.8.17. As empresas enquadradas como microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme incisos I
e II do Artigo 32 da Lei Complementar n!! 123, de 14 de dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar nesta
licitacao do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, deverao apresentar, junto com a declaracao
certldao expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8!! da IN 103/2007 do DNRC - Departamento Nacional de
Registro no Cornercio, com data de expedi~ao nao superiora 60 (sessenta) dias anteriores a data de abertura da
presente licita~ao.
4.8.18. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno
porte que nao apresentarem a declaracao e certidao prevista no subitem anterior poderso participar normalmente
do certame, porern, em igualdade de ccndlcoes com as empresas nao enquadradas neste regime.
4.8.19. Na forma do que disp5e o art. 42 da Lei Complementar n!!. 123 de 14.12.2006, a cornprovacao de regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato.
4.8.20. Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da
particlpacao neste procedimento licitatorio, deverao apresentar toda a docurnentacao exigida para fins de
cornprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao.
4.8.21. Havendo alguma restricso na cornprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por
igual perfodo, a criterio da Adrninistracao Publics. para a regularizacao da docurnentacao, pagamento ou
parcelamento do debito.
4.8.22. A nao regularizacao da documentacao, no prazo previsto no subitem anterior, irnphcara na decadencia do
direito
contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n!! 8.666/93, sendo facultado
Adrninistracao convocar os licitantes remanescentes na ordem de classiflcacao, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitacao.

a

a

5. DAS PROPOSTASCOMERCIAIS- ENVELOPE"B"
5.1 - As propostas de precos deverao ser confeccionadas em 01 (uma) via a rnaquina, irnpressao, ou a letra de f6rma,
em papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas, assinadas e com o carimbo do(s) responsavel(is)
da Empresa e Engenheiro, rubricadas todas as vias, contendona parte externa o seguintesobrescrito:

A PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAITINGA
COMISSAO DE LICITA~AO- CPL
TOMADA DE PRE<;OS N.!! ------ENVELOPE"B" - PROPOSTACOMERCIAL
RAZAO SOCIAL:
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5.1.1- Na propostade precos deverao constar os seguintes dados:
a) Obras e Servic;:os a serem executados, iguais ao objeto desta licitacao:
b) Prec;:o Global por quanto a licitante se compromete a executar as obras e servic;:os objeto desta l.icitacao,
expresso em reais em algarismo e por extenso;
c) Prazo de validade da proposta, que sera de, no minimo, 90 (NOVENTA) DIAS;
d) Prazo de execucao dos servic;:os que sera de ate 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da ernissao
da primeira ordem de service:
e) Assinaturas do (s) socio (s) e do (s) Engenheiro(s);
f) Declaracao de que estejam contidas todas as despesas necessarias para a execucao dos services, tais como:
•
Materiais, equipamentos e mao de obra;
•
Carga, transporte, descarga e montagem;
•
Salaries, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;
•
Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenc;:as, alvaras, multas e/ou qualquer infracoes:
• . Seguros .e-m geral, bem como encargos decorrentes de fen6menos da natureza, da infortunfstica e de
responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros,
gerados direta ou indiretamente pela execucao das obras e/ou services:

5.1.2 - orcamentots) detalhado(s), contendo de cada item a especificacao do Grupo/Subgrupo/Servic;:o, a quantidade,
a unidade, o preco unitario e o prec;:o total, em algarismo, e o preco Global do orc;:amento, assinado pelo responsavel
da Empresa e Engenheiro responsavel, contendo ainda:
a) Planilha de Cornposicao de Prec;:os Unitarios, para cada service constante do orc;:amento apresentado,
contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade necessaries a execucao de cada service, quais
sejam equipamentos, mao de obra, totalizacao de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalizacao de
impastos e taxas, e quaisquer outros necessaries a execucao dos services:
b) Planilha analftica de encargos sociais e de impastos e taxas;
c) Composicao analftica da taxa de B.D.I. (Bonificacao de Despesas lndiretas), de acordo com recornendacoes
do TCU - Tribunal de Contas da Uniao;
5.1.2.1. No caso de erro na coluna UNIDADE, a Cornissso considerara coma correta a Unidade expressa no Orc;:amento
da Prefeitura Municipal de ltaitinga para o item.
5.1.3 - Cronograma ffsico financeiro.
5.2 - Os valores contidos nos orc;:amentos serao considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo que nao
contenham o simbolo da moeda (R$);
5.3 - Os precos constantes do orc;:amento da licitante deverao canter apenas duas casas decimais ap6s a virgula,
cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os nurneros ap6s as duas casas decimais dos
centavos.
5.4 - Os precos propostos serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracao dos mesmos, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro argumento nao previsto em lei.
5.5 - Ocorrendo discrepancia entre os prec;:os unitarios e totais, prevalecerao os primeiros, devendo o(a) Presidente
proceder as correcoes necessarias.
5.6 - Os quantitativos licitados e cotados deverao ser rigorosamente conferidos pelos licitantes.
5.6.1- A proposta deve contemplar o quantitative do item em sua totalidade conforme licitado.
5.7- Os profissionais envolvidos na execucao dos services deverao ser detentores de conhecimento e experiencia,
para Maior qualidade dos services.
5.8 - Os prec;:os a serem cotados deverao levar em conta os prec;:os estimados para a contratacao, insertos na planilha
anexa a solicitacao.
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5.9 - Na anallse das propostas de preco o (a) Presidente observara preferencialmente o preco unltario, facultandolhe, porern, segundo criterio de conveniencia e oportunidade observar o preco total.
5.10 - Sera desclassificada a proposta de precos apresentada em desconformidade com este item.
5.11 - Somente serao aceitos os documentos acondicionados no envelope "B" nao sendo admitido o recebimento
pelo Presidente, de qualquer outro documento, nem permitido licitante fazer qualquer adendo aos entregues a(o)
Presidente.

a

6. DA DESCLASSICA~AODA PROPOSTA
6.1. Sera desclassificada a proposta de precos apresentada em desconformidade com edital.
6.2. Somente serao aceitos os documentos acondicionados no envelope "B" nao sendo admitido o recebimento pelo
Presidente, de qualquer outro documento, nem permitido
licitante fazer qualquer adendo aos entregues O
Presidente.

a

7. DO PROCEDIMENTO
7.1 - Os envelopes "A" - oocurnentacao e "B" - Proposta, todos fechados, serao recebidos pela Cornissao de Licitacao
- CPL no dia, hora e local definidos no prearnbulo deste Edita I.
7.1.1. o (A) Presidente da Cornissao de Licitacao - CPL inforrnara aos presentes a relacao das empresas que
atenderam aos ditames do presente Edita! e, por conseguinte, estao aptas a apresentarem os envelopes contendo a
docurnentacao de habilitacao e proposta.
7.1.2. Para a boa conducao dos trabalhos, cada LICITANTE devera se fazer representar por, no rnaxlmo, 1 (uma)
pessoa.
7.2 - Ap6s o (a) Presidente da Cornissao de ucltacao - CPL receber os envelopes "A" e "B" e declarar encerrado o
prazo de recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido e nem serao aceitos documentos outros que nae
os existentes nos referidos envelopes.
7.2.1. Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no envelope "A", ou
apresenta-los em desacordo com as exigencies do presente Edital.
7.3 - Em seguida, serao abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins de habilitacao, A Cornissao
exarninara os aspectos relacionados com a suficiencia, a formalidade, a idoneidade e a validade dos documentos,
alern de conferir seas c6pias porventura apresentadas estao devidamente autenticadas pelo Cart6rio competente.
7.4 - Os documentos de habllitacso serao rubricados pelos membros da Comissao e os licitantes presentes como
representantes das PROPONENTES, que examinarao e rubricarao todas as folhas dos Documentos de Habilitacao e
Propostas Comerciais apresentados.
7.5 .,_A Cornissao exarninara possiveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, manifestando-se sobre o seu
acatamento ou nao,
7.6 - Se presentes os prepostos das licitantes sessao, o (a) Presidente da Cornissao fara diretamente a intimacao dos
atos relacionados com a habilitacao e inabilitacao das licitantes, fundamentando a sua decisao registrando os fatos
em ata. Cabera aos prepostos das licitantes declararem intencao de interpor recurso, a fim de que conste em ata e
seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarao com vista franqueada ao interessado na presence da
Cornissao.
7.7 - Caso nao estejam presentes sessao os prepostos das licitantes, a lntimacao dos atos referidos no item anterior
sera feita atraves do extrato resumido ou da integra do ato no Diario Oficial do Munidpio, de conformidade com a Lei
8.666/93 alterada e consolidada, iniciando-se no dia util seguinte publicacao o prazo de 5 (cinco) dias uteis previsto
em lei para a entrega Cornissao das razoes e contrarrazoes de recursos a serem interpostos. A sessao sera suspensa.
7.8 - Decorridos os prazos e proferida a decisao sobre os recursos interpostos, a Cornissao marcara a data e horario
em que dara prosseguimento ao procedimento licitat6rio, cuja cornunicacao as licitantes sera feita com a
antecedencia minima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, atraves do extrato resumido ou da integra do ato
no Diario Oficial do Municipio, de conformidade com a Lei 8.666/93 alterada e consolidada.
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7.9 - lnexistindo recurse, ou ap6s proferida a decisao sabre recurse interposto, a Cornissao dara prosseguimento ao
procedimento licitat6rio. lnicialmente, sera devolvido ao preposto da licitante inabilitada mediante recibo, o
envelope fechado que diz canter a Proposta e demais documentos.
7.10 - Na ausencia de qualquer preposto de licitante, a Cornissao mantera em seu poder o referido envelope, que
devera ser retirado pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso que marca a data da
sessao de prosseguimento do procedimento licitat6rio.
7.11 - Sera feita, em seguida, a abertura do Envelope "B". A Cornissao conferira se foram entregues no referido
envelope a Proposta e o Orc;:amento.
7.12 - Em seguida, a Cornissao iniciara o Julgamento. lnicialmente, serao examinados os aspectos formais da Proposta
e do Orc;amento. O nao atendimento a pelo menos uma das exigencias deste Edital sera motive de Desclassiflcacao
da proposta.
7.13 - A Cornissao fara, entao, o ordenamento das propostas das demais licitantes classificadas pela ordem crescente
dos precos nelas apresentados;
7.14 - A Cornissao exarninara o Orcarnento das licitantes. Nao sendo encontrados erros a Cornissao declarara a
licitante classificada em primeiro lugar coma vencedora desta licitacao.
7.15 - Caso seja encontrado erro ou erros, a Cornissao prornovera a desclasslflcacao da proposta vencedora e
declarara a licitante melhor classificada coma vencedora desta llcltacao.
7.16 - Caso duas ou mais licitantes que tenham sido classificadas apresentem suas propostas com precos iguais, a
Comissao de ticitacao - CPL fara sorteio para classiflca-las, e adotara os procedimentos previstos neste capitulo.
7.17 - Caso a proposta classificada em lQ(primeiro) lugar, nao seja ME ou EPP, a Cornissao procedera de acordo com
os subitens a seguir:
7.17.1 - Fica assegurado, coma criteria de desempate o exercicio do direito de preferencia para as ME ou EPP,
devendo a licitante estar presente
sessao publica de divulgacao da analise das propostas de precos. previamente
marcada pela Comissao. para exercer mencionado direto.
7.17.2 - Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores
proposta mais bem classificada,
depois de ordenadas as propostas de precos em ordem crescente dos precos ofertados.
7.17.3 - Para efeito do disposto no subitem 7.17.1., ocorrendo empate, a Cornissao procedera da seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de preco
inferior aquela considerada vencedora do certame, situacao em que sera classificada em primeiro lugar e
consequentemente declarada vencedora do certame.
b) Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alinea anterior, serao
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do subitem 7.17.2.,
na ordem
classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito.
7.17.4 - No caso de equivalencla dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.17.2., sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar nova proposta de precos, que devera ser registrada em ata.
7.17.5. Na hip6tese de nao contratacao nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado sera adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.17.6. Ocorrendo a situacao prevista no subitem 7.17.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada sera convocada para apresentar nova proposta de precos ap6s solicitacao da Cornissao. Todos os atos
deverao constar da ata dos trabalhos.
7.18. A Comissao, ap6s os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capitulo, suspenders a sessao a fim de
que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da Cornissao e pelos prepostos dos licitantes que participam da
licita~ao.
7.19. Se presentes os prepostos das licitantes
sessao, o (a) Presidente da Comissao fara diretamente a intirnacao
dos atos relacionados com o julgamento das propostas, fundamentando a sua decisao e registrando os atos em ata.
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Cabera aos prepostos das licitantes se manifestarem sabre a intencao de interpor ou nao recurso, a fim de que conste
em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarao com vista franqueada ao interessado ou
interessados na presence da Cornissao.
7.20 - Caso nao estejam presentes
sessao os prepostos das licitantes, a intirnacao dos atos referidos no item
anterior sera feita atraves do extrato resumido ou da integra do ato no Diario Oficial do Municipio, de conformidade
com a Lei 8.666/93 alterada e consolidada, iniciando-se no dia util seguinte
publlcacao o prazo de OS (cinco) dias
uteis previsto em lei para a entrega a Cornissao das razoes e contrarrazoes de recursos a serem interpostos. A sessao
sera suspensa.
7.21 - As duvidas que surgirem durante as reunioes serao esclarecidas pelo (a) Presidente da Cornissao, na presence
dos prepostos das licitantes.
7.22 - A Comissao assegurado o direito de suspender qualquer sessao e marcar seu reinfcio para outra ocasiao,
fazendo constar esta decisao da Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda nao abertos deverao ser rubricados
pelos membros e por, no minima, 2 (dais) prepostos de licitantes, caso estejam presentes.
7.23 - A Cornissao podera, para analisar os Documentos de Habilitacao, as Propostas e os Orcamentos, solicitar
pareceres tecnicos e suspender a sessao para realizar diligencias a fim de obter melhores subsidios para as suas
decisoes,
- . ·- .. - 7.24 - Todos os documentos ficam sob a guarda da Cornlssao de Licitacao - CPL, ate a conclusao do procedimento.
7.25 - No caso de decretacao de feriado que coincida com a data designada para entrega dos envelopes "A" e "B" e
suas aberturas, esta iicitacao se realizara no primeiro dia util subsequente, na mesma hara e mesmo local, podendo,
no entanto, a Cornissao definir outra data, horario e ate local, fazendo a publicacao e divulgacao na mesma forma do
inicio.
7.26 - A Cornissao nao considerara qualquer oferta de vantagens nao prevista neste Edital, nem preco ou vantagem
baseada.nas.propostas das demais licitantes.
7.27 - Ocorrendo discrepancia entre qualquer preco numerico ou por extenso, prevalecera este ultimo.
7.28 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, em nao havendo
intencao de interposicao de recurso por parte de licitante, a Comissao podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito)
dias uteis para a apresentacao de nova documentacao ou de outras propostas nos termos do art. 48 da Lei n.2
8.666/93.
7.29 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, ap6s concluida a fase de habilitacao, nao cabe desclassificar a
proposta por motivo relacionado com a habilitacao. salvo em razao de fato superveniente ou s6 conhecido ap6s o
julgamento.
7 .30- serao desclassificadas as propostas que:
a) apresentarem precos superiores ao limite estabelecido ou manifestadamente inexequiveis;
b) apresentarem precos inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores, a saber:
b.l - media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela
Adrninistracao, OU
b.2 - valor orcado pela Administracao.
c) Condicoes ilegais, omiss5es, erros e divergencia ou conflito com as exigencies deste Edital.
d) Proposta em funcao da oferta de outro competidor na licitacao.
e) Preco unitario inexistente, simb61ico ou irris6rio, havido assim coma aquele incompatfvel com os precos praticados
no _rnercado, conforme a Lei n2 8.666/93 e .suas ci!t_e_rasoes.
f) Preco unitario e/ou global excessivo, assim entendido coma aquele superior ao orcado pela PMI, estabelecido no
item 2.1 deste Edital.
g) Precos unitarios e/ou globais inexequiveis na forma do Art. 48 da Lei das ucitacoes.
h) Quantitativos divergentes dos constantes na Planilha de precos estimados.
i) Propostas que nao atendam ao item 5 do edital.
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8. DA HOMOLOGACAO

E ADJUDICACAO

8.1 - A Comissao ernltira relat6rio contendo o resultado do JULGAMENTO deste Edital, com classificacao das
licitantes, que estara assinado pelos membros que dela participaram.
8.2 .; A Hornclogacao desta licitacao e a Adjudicacao do seu objeto em favor da licitante cuja proposta de precos seja
classificada em primeiro lugar sao da cornpetencia do (a) Secretario (a).
8.3 - o (a) Secretario (a) se reserva o direito de nao homologar e revogar a presente licitacao, por razoes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer escrito e fundamentado sem
que caiba a qualquer das licitantes o direito
indenlzacao.

a

9. DAS CONDICOES GERAIS DA PRESTACAO DOS SERVICOS
9.1. Os services serao executados mediante "Ordem Espedfica" emitida pela Secretaria.
9.2. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigencies e condicoes a seguir
estabelecidas:
a) Recrutar pessoas habilitadas e com experlencia comprovada, fornecendo
CONTRATANTE relacao nominal dos
profissionais, contendo identidade e atrtbutcao/especiflcacao tecnica.
b) Executar os services atraves de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta
que venham a cometer no desempenho de suas funcoes, podendo solicitar a substituicao daqueles cuja conduta seja
julgada inconveniente.
c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se prejudiquem o born
andamento ea boa prestacao dos services.
d) Facilitar a acao da FISCALIZA<;AOna inspecao dos services, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem
solicitados pela CONTRATANTE.
e) Responder perante-a -Prefeitura de ltaitinga, mesmo no caso de ausencia ou omissao da FISCALIZA<;AO,
indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na
execucao do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou rnandatarios seus. A
responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas
contra esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposicoes legais
vigentes.
f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA nao
devera, mesmo ap6s o terrnino do CONTRATO,sem consentimento previo por escrito da CONTRATANTE,fazer uso de
quaisquer documentos ou informacoes especificadas no paragrafo anterior, a nao ser para fins de execucao do
CONTRATO.
g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tarnbern de sua responsabilidade o pagamento de todos os
tributos que, direta ou indiretamente, incidam sabre a prestacao dos services contratados inclusive as contribuicoes
previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho
etc., ficando exclufda qualquer solidariedade da PMI por eventuais autuacoes administrativas e/ou judiciais uma vez
que a inadirnplencia da CONTRATADA, com referenda as suas obrigacoes. nao se transfere a Prefeitura de ltaitinga.
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda docurnentacao referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO.
i) Manter durante toda a execucao dos services. em compatibilidade com as obrigacoes por ele assumidas, todas as
condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao,
j) Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na Consolidacao das Leis do Trabalho e
legislacao pertinente;
I) Prestar os services de acordo com as especificacoes tecnicas pa rte integrante do presente Edita!, com as exigencies
da fiscalizacao, atentando sempre para as normas da Associacao Brasileira de Normas Tecnlcas (ABNT).

a

•

1.;, Av. Cel. Virgilio Tavera, 1710, ltaitinga - Ce
1....

(85) 3377-1361

•

~:x,
<iJ

•

#

•

•

•

•

•

prefeituratdtaitinga.ce.gov.br
www.ltaltinqa.ce.qov.br

.I

•

•

)_.
v·M·

,

_,/

~-,

a

·----lL.C..1 . _
L:::::•:\~··'·'

PREFEITURA MUNICIPAL

DE

lrl,Alrl'IN(:;.A

--

Construindo

novos caminhos --

m) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, desempenho e qualidade dos services e bens, bem como de
cada material, materia-prlma ou componente individualmente considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricacao,
garantindo seu perfeito desempenho.
9.3. DO RECEBIMENTO DOS SERVl<;OS
9.3.1. 0 recebimento da obra sera feito por equipe ou comissao tecnica, constitufda pela Secretaria para este fim.
9.3.2. O objeto deste Contrato sera recebido:
a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, em ate 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA.
b) Definitivamente - Caso nao se constate nenhum problema de execucao, durante o periodo minima citado no
subitem anterior, sera procedido o recebimento definitivo da obra pela equipe ou cornissao tecnica, mediante Termo
de Recebimento Definitivo de Obra - TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n2 8.666/93, nao podendo este
prazo ser superior a 90 (NOVENTA) DIAS, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.
9.3.3. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo s6 podera ser emitido mediante apresentacao da baixa da obra
no CREA e no INSS e inexistencia de qualquer pendencia no contrato.
9.3.4. Somente serao emitidos atestados tecnicos de obra ap6s a ernissao do Termo de Entrega e Recebimento
Definitivo - TRDO caso nao se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo.

10. DAS CONDICOES ESPECIAIS DOS SERVICOS
10.1. A Contratada devera utilizar na execucao dos services, funcionarios contratados ou terceirizados, bem como
equipamentos de sua propriedade, sendo vedada a utilizacao de funclonarios (servidores ou terceirizados da
Prefeitura de ltaitinga), e equipamentos de propriedade da Prefeitura de ltaitinga.
10.2. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigencies e condicoes a seguir
estabelecidas:
a) Prestar os services de acordo com a PARTE C - PROJETO BASICO, partes integrantes do edital.
b) Atender as normas da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) e demais normas internacionais
pertinentes ao objeto contratado.
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, desempenho e qualidade dos services e bens, bem como de
cada material, rnateria-prirna ou componente individualmente considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricacao,
garantindo seu perfeito desempenho.
d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislacao pertinente, antes da 1~ medicao, cronograma e
descricao da implantacao das medidas preventivas definidas no Programa de Condic;:6es e Meio Ambiente de
Trabalho na lndustrla da Construcao - PCMAT, no Programa de Controle Medico de lnfraestrutura Ocupacional PCMSO e seus respectivos responsaveis, sob pena de retardar o processo de pagamento.
e) Registrar o Contrato decorrente desta licitac;:ao no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de
"Anotacao de Responsabilidade Tecnica" correspondente antes da apresentacao da primeira fatura, sob pena de
retardar o processo de pagamento.
f) Registrar o Contrato decorrente desta licitacao junto ao INSS, e apresentar a matricula correspondente antes da
apresentacao da primeira fatura, sob pena de retardar o processo de pagamento.
g) Fornecer toda e qualquer docurnentacao, calculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a execucao do
objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital.
h) A Contratada devera, ainda, dispor dos recursos administrativos, financeiros, de transporte, de compras, etc. que
julgar conveniente para assegurar o born andamento dos trabalhos, evitar interrupc;:6es e descontinuidades e garantir
o fiel cumprimento dos prazos estabelecidos.
10.2.1· EXECU<;AO DE SERVl<;OS IMPREVISTOS
A empresa obriga-se a executar todos os Services necessarios ao objeto descrito no item 1.1.
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No caso de service imprevisto, nao constante de sua planilha orcarnentaria proposta, se procedera para pagamento
da seguinte maneira:
•
a) Services constantes da Tabela de Precos Unificada - Orse, Seinfra ou services orcados mediante
composicao dos tecnicos do Municipal.
Pelos seus respectivos precos unitarios referidos na Tabela do mes do orcarnento e da proposta, multiplicado pelo
fator "K", resultado da seguinte Formula:
VPG
K - -------------VOB
Onde:
VPG = Valor da Proposta ganhadora
VOB = Valor do Orcarnento Basico
O valor do K sera parte integrante do Contrato
10.2.2. DA FISCALIZA<;Ao
A ftscalizacao sera da Secretaria Contratante do Munidpio de ltaitinga.
Todos os problemas advindos de cada Ordem de Service serao tratados inicialmente com a Fiscallzacao e
posteriormente, se nao houver solucao compatfvel, com o (a) Secretario (a).
10.2.3. A Contratada devera se limitar a execucao dos services especificados na Ordem Espedfica de Services, sob
pena de executar e nao receber.

11. DAS SUBCONTRATACOES DOS SERVICOS
11.1. Os services objeto desta licitacao somente poderao ser subcontratados parcialmente com autorlzacao da
Secreta ria.
11.2. A subcontratacao nao altera a responsabilidade da CONTRATADA, a qual continuara fntegra e solidaria perante
a CONTRATANTE.
11.3. As subcontratacoes porventura realizadas serao integralmente custeadas pela CONTRATADA.
11.4. Nao podera ser subcontratada empresa que tenha participado do processo licitat6rio e que tenha sido
considerada inabilitada.
11.5. A empresa subcontratada devera apresentar patrirnonio lfquido igual a um terco do exigido da CONTRATADA
PRINCIPALe apresentar os documentos a seguir relacionados:
11.5.1. Rela~ao das obras a serem subcontratadas.
11.5.2. Dernonstracao da capacidade tecnica operacional no minimo igual a 50% (cinquenta por cento) das obras a
serem subcontratadas, bem como cornprovacao de possuir, em seu quadro funcional, profissional qualificado, nos
termos da lei, para gerir as obras que lhe forem subempreitadas.
11.6. Qualquer subcontratacao somente sera possfvel com a anuencia previa da Secretaria, que exigira contrato
firmado entre a empresa vencedora e o seu subcontratado, mediante a apresentacao de todos os documentos
exigidos neste Edital e autortzacao expressa da Secretaria.
11.6.1. Da solicitacao prevista no subitem 11.6, acima, constara expressamente que a empresa CONTRATADA a
unica responsavel por todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por
todos os demais eventos que envolvam o objeto desta l.icitacao,
11.7. 0 contrato firmado entre a CONTRATADA ea Subcontratada sera apresentado a Secretaria, que podera objetar
relativamente as clausulas que possam vir em seu desfavor ou ensejar responsabilidades e encargos de qualquer
natureza.
11.8. A Subcontratada estara sujeita as exigencies relativas a Encargos Sociais e Trabalhistas - EST e Seguranca e
Medicina do Trabalho.
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11.9. A empresa subcontratada devera apresentar o comprovante de recolhimento da Anotacao de Responsabilidade
Tecnica - ART no CREA, conforme condicoes estabelecidas para a empresa Contratada.
11.10. Em hip6tese nenhuma havers relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTEcom os subcontratados.
11.11. A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilizacao de subcontratadas por razoes tecnicas ou
adrninistratlvas.

12. DO CONTRATO
12.1 - 0 Munidpio de ltaitinga, atraves da Secretaria e a licitante vencedora desta licitacao assinarao contrato, no
prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocacao para este fim expedida pela Contratante sob pena de decair
do direito a contratacao,
12.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo orgao contratante caracteriza o descumprimento total da obrigacao
assumida, sujeitando-a a multa de 10% (dez por cento) sabre o valor da obra ou service constante de sua proposta de
precos.
12.3 - A execucao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por representante da Secretaria ou outro por ela
designado.
12.3.1 - 0 representante da Prefeitura de ltaitinga anotara em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas com
a execucao do contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.
12.3.2 - As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante deverao ser solicitadas aos
seus superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes.
12.4 - A Contratada devera manter preposto, aceito pela Contratante, no local da obra, para represents-lo na
execucao do contrato. A Contratada se obriga, ainda, a manter na obra como seus responsavels, durante todo o prazo
de sua execucao e ate o seu recebimento definitivo pelo MUNICIPIO DE ITAITINGA, todos os profissionais qualificados
de habilltacao desta licitacao, autorizacao da Contratante, e a seu criteria, poderao ser substitufdos por outros
portadores de_Af{T'_i_gl!?_I ou_ superior.
12.4.1 - Fica a contratada na obrigacao de manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes por ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualiflcacao exigidas na licitacao.
12.5 - A Contratada e obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vfcios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou de
materiais empregados.
12.6 - A Contratada e responsavel pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucao ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal.
12.7 - A Contratada e responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.
12.8 - 0 prazo para o infcio da execucao dos services fica fixado em 05 (cinco) dias contados a partir da data da
assinatura da Ordem de Servico.
12.9 - 0 prazo para a execucao dos services e de ate 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da ernlssao da primeira
ordem de services, podendo ser prorrogado conforme as disposicoes da lei 8.666/93.
12.10 - A prorrogacao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria.
12.11 - Constituem motivos para a rescisao do contrato, independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial
e sem que caiba a Contratada direito a indenizacao de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:
12.11.1 - nao cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais ou da legislacao vigente;
12.11.2 - lentidao na execucao dos services, levando a Prefeitura Municipal a presumir pela nao conclusao dos
mesmos nos prazos estipulados;
12.11.3 - cometimento reiterado de erros na execucao dos services:
12.11.4 - concordata, falencla ou dissolucao da firma ou insolvencia de seus s6cios, gerentes ou diretores;
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12.11.5 - o atraso injustificado no inicio da obra ou paralisacao da mesma sem justa causa e previa cornunicacao
Prefeitura Municipal;
12.11.6 - a subcontratacao total ou parcial das obras ou services, sem previa autorlzacao da Prefeitura Municipal, a
associacao da Contratada com outrem, a cessao ou transferencia, total ou parcial, bem coma a fusao, ctsao ou
incorporacao, nao admitidas no lnstrumento Convocatorio e no Contrato;
12.11.7 - o desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execucao, assim como a de seus superiores;
12.11.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execucao anotadas pelo representante da Prefeitura Municipal,
conforme previsto no paragrafo lQ do art. 67 da Lei n.Q 8.666/93;
12.11.9 - alteracao social ou a mcdificacao da finalidade ou de estrutura da empresa, que prejudique a execucao do
contrato;
12.11.10 - razoes de interesse publico, de alta relevancia de amplo conhecimento, justificados e determinados pela
Adrninistracao Publica:
12.11.11 - a supressao, por parte da Administracao, de obras ou servic;os de engenharia, acarretando modificacao do
valor inicial do contrato alern do limite estabelecido neste Edital.
12.11.12 - a suspensao de sua execucao, par ordem escrita da Contratante, por prazo superior a 120 (cento e vinte)
dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, ou ainda par repetidas
suspensoes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de indenizacoes pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacoes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses
casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacoes assumidas ate que seja normalizada a

situacao:
12.11.13 - O atraso superior a 90 (NOVENTA) DIAS dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal, decorrentes
de obras ou servic;os, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado
Contratada o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacoes ate que seja normalizada a situacao:
12.11.14 - Deixar de colocar e manter no canteiro das obras equipamento exigido para a execucao dos services, bem
como as placas de sinalizacao adequadas;
12.11.15 - A nao liberacao, por parte da Contratante, de area, local do objeto para execucao da obra, nos prazos
contratuais, bem coma das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
12.11.16 - A ocorrencia de casos fortuitos ou de forc;a Maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao do
Contrato;
12.12 - A rescisao arnlgavel do contrato, por acordo entre as partes, devera ser precedida de autonzacao escrita e
fundamentada da Secretaria.
12.13 - Quando a resclsao ocorrer com base nos itens 12.11.10 e 12.11.16 deste Edital, sem que haja culpa da
Contratada, esta sera ressarcida dos prejufzos regularmente comprovados que tiver sofrido, tendo direito:
a) pagamentos devidos pela execucao do contrato ate a data da rescisao:
12.14 - Os servic;os executados serao recebidos definitivamente apes o prazo de observacao de 90 (NOVENTA) DIAS,
no qual se cornprovara sua adequacao aos termos contratuais (Lei nQ 8.666/93, Art. 73, I, b § 3Q). 0 recebimento
definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranc;a da obra ou do service, nem etico-proflssional
pela perfeita execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato (Lei nQ 8.666/93, Art.
73, §s 2Q).
12.15 - E facultada
Prefeitura Municipal de ltaitinga, quando o convocado nao assinar termo do contrato no prazo e
nas condicoes estabelecidas neste Edital convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classiflcacao, para fazelo em igual prazo e nas mesmas condicoes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos prec;os
atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta licitacao,
12.16 - A Prefeitura Municipal de ltaitinga podera, a seu criteria, determinar a execucao antecipada de services,
obrigando-se a Contratada a realiza-los.
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12.17 - Registrar o Contrato decorrente desta licitacao no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de
"Anotacao de Responsabilidade Tecnica" correspondente antes da apresentacao da primeira fatura, perante a
Secretaria, sob pena de retardar o processo de pagamento.
12.18 - Registrar o Contrato decorrente desta licitacao junta ao INSS, e apresentar a matrfcula correspondente antes
da apresentacao da primeira fatura, perante a Secretaria, sob pena de retardar o processo de pagamento.

13. DOS ACRESCIMOS E/OU SUPRESSOES AO CONTRATO
13.1. 0 presente Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou subtrativo,
nos termos da Lei Federal n.Q 8.666/93.
13.2. Nenhum acrescirno ou supressao podera exceder os limites estabelecidos na lei.

14. DOS PAGAMENTOS. DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO
14.1 - A fatura relativa aos services executados em cada perfodo, cujo valor sera apurado atraves de medicao, devera
ser apresentada
Secretaria, a cada 15 (quinze) dias, para fins de conferencia e atestacao que providenciara o
pagamento.
14.2 - O pagamento sera efetuado em ate trinta dias ap6s a conferencia atestacao da medicao e fatura.
14.3 - Serao descontados na fonte o valor relativo ao Impasto Sobre Services de Qualquer Natureza, conforme
alfquota prevista no c6digo Tributario Municipal, e retido o INSS na aliquota de 11% (onze por cento) sobre o valor da
rnao de obra declarada na proposta contratada.
14.4 - A CONTRATADA devera apresentar os comprovantes de recolhimento do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, no prazo de
ate 20 (vinte) dias ap6s a data fixada para seu recolhimento.
14.5 - Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicara na
aprovacao definitiva dos services executados, total ou parcialmente.
14.6 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA sera
cientificada, a fim de que tome providencias.
14.7 - Podera a CONTRATANTEsustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
b) quando a CONTRATADA assumir obrigacoes em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma
prejudicar a CONTRATANTE;
c) inadimplencia da CONTRATADA na execucao dos services.
14.8 - o valor do contrato nao sera reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura, circunstancia na
qua! as faturas serao reajustadas com base na variacao do indice nacional da construcao civil (!NCC) Revista
Conjuntura Econornica - Coluna 35 e divulgado pela Fundacao Getulio Vargas - FGV.
14.8.1. No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

a

R= V

f

1~/"

l

onde

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos services a serem reajustados;
10 = f ndice inicial - correspondente
ao mes da entrega da proposta;
I = f ndice final - correspondente ao mes de aniversarlo anual da proposta.
14.8.2. A aplicacao do reajuste se tara a partir do 13Q mes ap6s a data-limite da apresentacao da proposta de precos,
sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicacao da formula acima) se rnantera fixo por 12 meses, e assim
sucessivamente a cada 12 meses.
14.9. A data base de referenda da proposta de precos sera a data de apresentacao da proposta de precos, e os
possiveis reajustes, calculados a partir desta.
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14.10 - Podera ser restabelecida a relacao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado ea
retribuicao da Administracao para a justa rernuneracao do fornecimento, desde que objetivando a rnanutencao do
equilfbrio economlco-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem fates imprevisfveis, ou previsfveis,
porern de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de
torca Maier, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea economlca extraordinaria e extracontratual, nos
termos do Art. 65, Incise 11, alfnea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado atraves de ato administrative.

15. DAS MULTAS
15.1 - A Contratante podera aplicar as seguintes multas:
15.1.1 - 0,05% (cinco centesimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de entrega
previsto no cronograma ffsico, salvo quanto ao ultimo prazo parcial, cuja multa sera compreendida na penalidade por
inobservancia do prazo global;
15:1.2 · -0,1% (um decirno por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder ao prazo contratual sem
que os services sejam conclufdos;
15.1.3 - 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hip6tese de rescisao do Contrato por culpa da
Contratada, sem prejufzos de outras penalidades previstas em lei;
15.1.4 - 0,0001% (um rnilionesimo por cento) sobre o valor global do Contrato por descumprimento as
recomendac,:5es estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o caso;
15.1.5 - 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execucao dos services a
terceiros, no todo ou em parte, sem previa autorizacao escrita da Secretaria;
15.1.6 - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender as recomendac,:5es de
ordem tecnica emitidas pela ADMINISTRA~AO MUNICIPAL.
15.2 - Da aplicacso de multa sera a Contratada notificada pela ADMINISTRA~AO MUNICIPAL, tendo, a partir da
notificacao, o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importancia correspondente na Tesouraria da Prefeitura
Municipal. O pagamento dos services nao sera efetuado a Contratada se esta deixar de recolher multa que lhe for
imposta.
15.3 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global sera deduzida do pagamento da ultima parcela e as
multas por infrac,:5esde prazo parciais serao deduzidas, de imediato, dos valores das prestacoes a que correspondam.
15.4 - Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais serao devolvidos por ocasiao do
recebimento definitivo dos servic;:os, se a Contratada, recuperando os atrasos verificados em fases anteriores do
Cronograma Ffsico, entregar os servic;:os dentro do prazo global estabelecido.
15.5 - Todas as multas poderao ser cobradas cumulativamente ou independentemente.
15.6 A contratada sujeitar-se-a, ainda, no caso de inexecucao total ou parcial do Contrato:
0

15.6.1 - advertencla:
15.6.2 - multa de ate 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital;
15.6.3 - suspensao ternporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com a Adrninistracao Municipal por
prazo nao superior a 2 (dois) anos;
15.6.4 - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminlstracao Publica enquanto perdurar os motivos
determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao da Contratada, que sera concedida sempre que esta
ressarcir a Contratante pelos prejufzos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancao aplicada com base no item anterior.
16. DOS RECURSOS
16.1 - Das decis6es proferidas pela Cornissao de ucltacao - CPL caberao recursos nos termos do art. 109 da Lei n.2 8.666/93.
16.2 - Os recursos deverao ser dirigidos a (o) Secretario (a), interpostos mediante peticao datilografada, devidamente
arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que cornprovara sua condlcao como tal.
16.3 - Os recursos relacionados com a habilitacao e inabilitacao da licitante e do julgamento das propostas deverao ser
entregues a (o) Presidente ou a um dos Membros da Cornissao de Licitacao - CPL da Prefeitura Municipal de ltaitinga, no
devido prazo, nao sendo conhecidos os interpostos fora dele.

Av. Cel. Virgilio Tavera, 1710, lti,1itinga Ce
(85) 33T7-1361

vn prefoitura:,:ritaitinga.ce.gov.br
www.itaitinqa.ce.qov.br

j
(

-

n

PREFEiTURA

l

--- Construindo

MUNICIPAL

43,5 __ .
L'.',':'),,~,;,

DE

Ci\.

novos cam in hos -·-

16.4 - lnterposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderao lmpugna-los no prazo de 5 (cinco) dias
uteis.
16.5 - Decidido o recurso pela Cornissao, devera ser enviado, devidamente informado, ao Secretario Municipal, que
proferira sua decisao.
16.6 - Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.
16.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia do infcio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-ao os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.
16.8 - As decis6es sobre os recursos interpostos serao feitos aos interessados mediante publicacao no Dlarlo Oficial do
Municipio de ltaitinga, de conformidade com a Lei 8.666/93 alterada e consolidada.

17. DAS PENALIDADES

E DAS SANCOES

17.1 - A licitante que, convocada pela Prefeitura Municipal de ltaitinga para assinar o instrumento de contrato, se recusar a
faze-lo dentro do prazo previsto neste Edital, sem motivo justificado aceito pela Contratante, estara sujeita a suspensao
ternporaria de participacao em licitacao promovida pelos orgaos do Municipio de ltaitinga, pelo prazo de 12 (doze) meses.
17.2 - O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara a Contratada a multa de mora prevista no presente Edita!,
podendo a Contratante rescindir unilateralmente o contrato. A Contratada sera aplicada, ainda, a pena de SUSPENSAO de
particlpacao em licltacao promovida pelos orgaos do Municipio de ltaitinga, pelo prazo de ate 02 (dois) anos, periodo
durante o qual estara impedida de contratar com o Municipio de ltaitinga.
17.3 - Em caso de o Licitante ou Contratado ser reincidente, sera declarado como inid6neo para licitar e contratar com o
Municipio de ltaitinga.
17.4 - As sancoes previstas neste Edita! serao aplicadas pela Adrninistracao Municipal, a licitante vencedora desta Iicitacao
ou a Contratada, facultada a defesa prevla da interessada nos seguintes casos:
17.4.1 - de 5 (cinco) dias uteis, nos casos de advertencia e de suspensao:
17.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar
com o Municipio de ltaitinga.
17.5 - As sancoes de advertencia, suspensao e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com o Municipio de
ltaitinga poderao ser aplicadas juntamente com as de multa prevista neste Edita I;
17.6 - As sancoes de suspensao e de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com o Municipio de ltaitinga
poderao tarnbern ser aplicadas as licitantes ou aos profissionais que, em razao dos contratos firmados com qualquer orgao
da Administracao Publica Federal, Estadual e Municipal:
a) - tenha sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
b) - tenham praticados atos ilfcitos visando a frustrar os objetivos da licitacao:
c) - demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Adminlstracao Publlca em virtude de atos ilicitos praticados.
17.7 - Somente apes a Contratada ressarcir o Municipio de ltaitinga pelos prejufzos causados e apes decorrido o prazo de
suspensao aplicada e que podera ser promovida a reabilltacao perante a propria autoridade que aplicou a sancao.
17.8 - A declaracao de inidoneidade e da competencia exclusiva do Prefeito Municipal de ltaitinga.
18. DOS ENCARGOS DIVERSOS
18.1 - A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas da ABNT, para definir
as caracterfsticas tecnicas de qualquer equipamento, material ou service a ser executado.
18.2 - As ligac;:6es provisorias que se fizerem necessarias para a execucao dos services, bem como a obtencao de licences e
alvaras, correrao por conta exclusiva da Contratante.
19. CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGENCIAS. REVOGACAO E ANULACAO
19.1. Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatorlo desta TOMADA DE
PRE<;:OS, dentro dos prazos legais e condicoes estabelecidas na Lei 8.666/93.
19.1.1. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacao perante a Adrnlnlstracao a pessoa que nae o fizer
dentro do prazo fixado neste subitem, hipotese em que tal cornunicacao nao tera efeito de recurso.
Av. Cel. Virgilio Tavera,
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19.1.2. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo licitat6rio ate o
transito em julgado da decisao a ela pertinente.
19.1.3. Somente serao aceitos esclarecimentos, providencias ou impugnacao do ato convocat6rio quando protocolizados
perante a Cornlssao de l.icitacao - CPL da Prefeitura de ltaitinga, situada no Av. Cel. Virgilio Tavora, 1710, Centro,
ltaitinga/CE. Nao serao aceitos envios via fac-sfmile ou e-mail.
19.2. Somente serao aceitas solicitacoes de esclarecimentos, providencias ou lmpugnacoes mediante peticao
confeccionada em rnaqulna datilograflca ou impressora eletr6nica, em tinta nao lavavel, que preencham os seguintes
requisitos:
19.2.1. O enderecarnento o (a) Presidente da COMISSAOda Prefeitura de ltaitinga;
19.2.2. A identificacao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobat6rios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissao, domicflio, nurnero do documento de
Identlflcacao, devidamente datada, assinada e protocolada na sede da Cornissao de l.lcitacao - CPL da Prefeitura de
ltaitinga, dentro do prazo editalfcio;
19.2.3. O fato e o fundamento jurfdico de seu pedido, indicando qua is os itens ou subitens discutidos;
19.2.4. 0 pedido, com suas especificacoes:
19.3. Cabera a (o) Presidente decidir sobre a petii;:ao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
19.4. A resposta do Municfpio de ltaitinga, Ceara sera disponibilizada a todos os interessados mediante publicacao do ato
proferido pela adrnlnistracao no Diario Oficial do Municfpio, e constituira aditamento a estas lnstrucoes.
19.5. O aditamento prevalecera sempre em relacao ao que for aditado.
19.6. Acolhida a peticao de impugnacao contra o ato convocat6rio que importe em rnodiflcacao dos termos do edital sera
designada nova data para a realizacao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a
forrnulacao das propostas.
19.6:l: Oualquer modificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracao nae afetar a forrnulacao das propostas.
19.7. DILIGENCIA: Em qualquer fase do procedimento licitat6rio, o (a) Presidente ou a autoridade superior, podera
promover dillgencias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar mformacoes ou permitir que sejam sanadas falhas
formais de documentacao que complementem a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou
inforrnacao que deveria constar originariamente da proposta, fixando o prazo para a resposta.
19.7.1. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao faze-lo no prazo determinado
pelo (a) Presidente, sob pena de desclassificacao/inabilitacao.
19.8. A presente licitacao podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada irregularidade no processo
e/ou em seu julgamento, ou revogada por conveniencia da Adrninistracao sem que tal ato gere qualquer indenlzacao ao
participante.
20. FRAUDE E CORRUPCAO
28.1.-As licitantes deverao observar os mais altos padr6es eticos durante o processo licitat6rio e na execucao do contrato,
estando sujeitas as sancoes previstas na legislacao brasileira.
21. DAS DISPOSICOES FINAIS
21.1. A apresentacao da proposta implica na aceitacao plena das condicoes estabelecidas neste processo licitat6rio.
21.2. As normas que disciplinam neste processo licitat6rio serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa
entre os interessados, atendidos o interesse publico, sem comprometimento da seguranca e do regular funcionamento da
adrninistracao.
21.3. Os casos omissos poderao ser resolvidos pelo (a) Presidente durante a sessao e pelo(s) Secretariots) Ordenador (es)
de Despesa,em outro caso, mediante aplicacao do caput do art. 54 da Lei n.Q 8.666/93.
21.4. 0 nao atendimento de exigencies formais nao essenciais nao importara no afastamento do licitante, desde que sejam
possfveis a afericao da sua qualidade e a exata cornpreensao da sua proposta durante a realizacao da sessao publica deste
processo licitat6rio.
21.5. A adjudicacao ea hornologacao do resultado desta llcitacao nao lmplicara direito a contratacao,
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21.6. Nenhuma indenizacso

--

sera devida as licitantes

presente edital, nem em relacac as expectativas
21.7. A Hornologacao

pela elaboracao

de contratacoes

ou pela apresentacao

de documentacao

referente ao

dela decorrentes.

e adjudlcacao do presente procedimento sera de competencia

do(s) Secretarlols]

Gestor(es).

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de infcio de contagem e inclui-se o dia do
vencimento, observando-se que so se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Munidpio, exceto quando
for expressamente

estabelecido

21.9. Para dirimir,

na esfera judicial,

ltaitinga, Ceara.
21.10. Quaisquer

informacoes

na Sede da Ccmissao de

em contrario.
as quest6es

oriundas

do presente

edital sera competente o Foro da Comarca

poderao ser obtidas pelo email: licitacao@itaitinga.ce.gov.br,

ucltacao -

CPL da Prefeitura

de

das 8h as 12h, ou diretamente

de ltaitinga, situada na Rua Manoel de Sousa, 215 Loja 2 - Centro

- ltaitinga - Ceara,
21.11. Coplas do edital e anexos serao fornecidas mediante Termo de Retirada de Edita!, gratuitamente atraves de CD
ROOM ou PEN DRIVE, a ser fornecido pelo licitante, ou mediante pagamento de c6pia reprografica, nos horarios de
08h00min

as 12h00min,

Tavera. 1710, Centro,
conferencia

na Sede da Cornissao de Licitacao - CPL da Prefeitura
ltaitinga/CE,

dos interessados,

ficando

os autos

ficando o licitante

do presente

O

referido

edital

e

seus

de ltaitinga,

situada

no Av. Cel. Virgilio

a disposlcao para vistas e

administrative

obrigado a:
com o Setor de Arrecadacao

a) pagamento da taxa no valor de conformidade
b) fornecer CD ROOM, PEN DRIVE.
21.11.1.

processo

tambern

anexos

estao

disponiveis

Municipal de copia reprograflca ou

no(s)

seguinte(s)

sitio(s)

virtual

(is):

.\NY!'l'£.,t~rrl,f:(=.,,g9y.,!?.c/.Lu::it?r;q!';e;,, nos
21.12. O Projeto

termos da IN 04/2015-TCM/CE.
Basico podera ser examinado por qualquer interessado,

Prefeitura de ltaitinga.
21.13. Todas as normas inerentes
Convocat6rio

as contratacoes

deverao ser minuciosamente

21.14. No interesse da Admlnlstracao
a autoridade competente:
a) Alterar

as condicoes,

interessados

na sede da Cornissao de Licita~ao - CPL da

do objeto deste Certame, discriminadas

nos Anexos deste lnstrumento

observadas pelos licitantes quando da elaboracao de suas propostas.

Municipal
a qualquer

e sem que caiba as licitantes
tempo,

qualquer tipo de indenizacao,

no todo ou em parte,

da presente

licitacao,

fica assegurada

dando

ciencia

aos

na forma da legislacao vigente.

21.15. Os avisos de prosseguimento

das sess6es, o resultado

os recurses interpostos,
Munidpio de ltaitinga.

ou revogacao serao feitos aos interessados

a Anulacfio

de julgamento de habilitacao
mediante

e de propostas,
publicacao

a decisao sobre

no Dlario Oficial do

?ga, ceara, em 20 de &Julho
de 2022 .
•. •' l. .. ~·.

/l/dtfi-'1

/Presidente
.
Prefeitura

O
I:..
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PARTE B - ANEXOS
ANEXO B.1. - DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE:
DECLARAMOS, sob as penas da lei,
empresa
_________
enderec;:o
do enquadramento previsto na Lei
conhecer na integra, estando apta,
procedimento licitat6rio da TOMADA

sem prejuizo das sancoes e multas previstas neste ato convocat6rio, que a
(denorninacao
da
pessoa
juridica),
CNPJ
nQ
, microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
Complementar nQ 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro
portanto, a exercer o direito de preferencia como criterlo de desempate no
DE PRE~OS N.!! __)
__
realizada pela Prefeitura Municipal de ltaitinga.

e

Cidade e data

_

Nome e assinatura do representante
RG /CPF

Nome e assinatura do Contador
CPF / CRC

ft.:,.e\,llf#'·~·····if;,tt-••·········
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Regido pela Lei n.2 8.666 de 21/06/93 - Alterada e consolidada
PARTE B -ANEXOS
ANEXO B.2. - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE,contendo endereco, telefone e fax)
Locale data

A
Cornissao de Licltacso - CPL
ltaitinga-Ceara.
REF.: TOMADA DE PRE<;OS N.2 __

___,

OBJETO:contratacao de empresa para manutencao e recuperacao de pavimentacao em pedra tosca, paralelepfpedo e intertravado,
no Municfpio de ltaitinga/CE.
Prezados Senhores,
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucao dos services objeto do Edita! de TOMADA DE PRE<;OS N.2 __
valor global de R$
(
).

__, __

pelo

O prazo de vigencia do contrato sera de 12 (DOZE) MESESa contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei
Federal nQ 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execucao de de ate 360 (trezentos e sessenta) dias.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacao, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento
de convocacao, indicando para esse fim o Sr.
Carteira de ldentidade n°.
expedida em _J _J ___, 6rgao
Expedidor
e CPF n°
coma representante legal desta empresa.
lnformamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da llcitacao.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condicoes estabelecidas no Edita! da licitacao e seus anexos.
Declaracao de que estejam contidas todas as despesas necessarias para a execucao dos services. tais como:
•
Materiais, equipamentos e mao de obra;
•
Carga, transporte, descarga e montagem;
•
Salaries, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;
•
Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, llcencas, alvaras, multas e/ou qualquer infracces:
•
Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fen6menos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil
para quaisquer danos e prejuizos causados Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execucao das
obras e/ou services.

a

Atenciosamente,
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL/ CPF
ENGENHEIRO
N° DO CREA
ANEXAR:
a) Planilha orcamentarla:
b) Planilha de Composir;ao de Prer;os unltarlcs:
c) Cronograma fisico-financeiro;
d) Planilha analftica de encargos sociais e de impostos e taxas;
e) Composir;ao analftica da taxa de B.D.I.
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PARTE B - ANEXOS
ANEXO B.3. - MODELOS DE DECLARACAO/PROCURACAO

ITEM 1) Modelo de Procura~ao: - · · ·· - ·· - ·

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

PROCURACAO
OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA,CNPJ e ENDERE<;:0> neste ato representada por seu (titular, socio, diretor ou
representante), Sr.< NOME>, qualificacao (nacionalidade, estado civil, proflssao, RG e CPF).

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO>qualificacao (nacionalidade, estado civil, proflssao, RG, CPF e endereco).

PODERES: 0 outorgante confere ao outorgado (a) pleno e gerais poderes para represents-Io nas reuruoes e
procedimentos relativo
licitacao na modalidade TOMADA DE PRE~OS N.2
/2022 do Municfpio de ltaitinga,
podendo o mesmo, entregar documentos de credenciamento, envelopes de proposta de precos e documentos de
habilitacao, assinar toda a documentacao necessaria, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome
do Outorgante que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de
que por forca do artigo 675 do C6digo Civil esta obrigado a satisfazer todas as obrigacoes contrafdas pelo outorgado .

a

............. (CE),

20

de

.

OUTORGANTE

•

•

•

~

•

•

•

~

•

9
,,,.

•

~

•

•

~

•

•

•

•

#

•
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PARTE B - ANEXOS
ANEXO B.3. - MODELOS DE DECLARACAO/PROCURACAO

ITEM 2) Modelo de Declaracao:

DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITA<;AO

DE CLARACAO
(NOME E QUALIFICA<;AODO FORNECEDOR),DECLARA:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em
processo licitat6rio, junto ao Munidpio de ltaitinga, Estado do Ceara, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nQ
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7Q, da Constituicso Federal, nao
empreg-a menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16
(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicso de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em
processo licitat6rio, junto ao Municfpio de ltaitinga, Estado do Ceara, que concorda integralmente com os termos
deste edital e seus anexos;
c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habtlitacao para participar no presente certame
licitat6rio, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, nos termos do art.
32, §2Q, da Lei n.Q 8.666/93. Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei .
.............

(CE),

de

20

.

DECLARANTE

. . . . . . . ..
~

9
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PARTE B - ANEXOS
ANE~.9 B.4. - !VIINUTA DO~pNTRATQ_
CONTRATO N!!

_
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
ITAITINGA

E A EMPRESA

DE

PARA OS FINS

NELE INDICADOS.
O MUNICIPIO DE ITAITINGA, Estado do Ceara, pessoa juridica

41.563.628/0001-82,

------·' Sr(a).
jurfdica de direito privado, sediada

a

de direito

Tavora, 1710, Centro, ltaitinga/CE.,

Av. Cel. Virgilio

publico

interno,

inscrita no CNPJ/MF sob o n.!!

neste ato representado

pela (o) Secretaria (o) de

aqui denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa __,
pessoa
rua __, n°__, bairro __, cidade de__, Estado do__,
inscrita no CNPJ/MF sob on!!

~
por seu representante legal, Sr(a). __,
portador (a) do CPF n!! __,
doravante denominada
entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as clausulas e condtcces a seguir estabelecidas:
Ci.AUSULA PRIM El RA - DO FUNDAMENTO
1.1. 0 presente CONTRATO tern como fundamento a Lei n!! 8.666/93
__
__,/
e seus Anexos, devidamente
homologada pelo (a)
CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato,

e suas alteracoes
Secretario (a) de

independentemente

CONTRATADA, firmam

e a TOMADA DE PRE<;OS N!!
lnfraestrutura, a proposta da

de transcricao.

Ci.AUSULA SEGUN.DA..,.. D.O OBJETO

2.1- O objeto da presente avenca contratacao de empresa para manutencao e recuperacao de pavimentacao em pedra
tosca, paralelep1pedoe intertravado, no Munidpio de ltaitinga/CE., conforme projeto basico e demais anexos do edital.
Ci.AUSULA TERCEiRA - DO VALOR CONTRATUAL, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

3.1- 0 valor global da presente avenca e de R$
(
3.2 - A fatura relativa aos services executados em cada perfodo, cujo valor sera apurado atraves de medicao,
apresentada

a

Secretaria, a cada quinze dias, para fins de conferencia

e atestacao

).

devera ser
e posterior envio a Secretaria que

provldenclara o pagamento.

3.3 - O pagamento sera efetuado em ate cinco dias ap6s a conferencia atestacao da medicao e fatura.
3.4 - Serao descontados na fonte o valor relativo ao lmposto Sobre Services De Qualquer Natureza, conforme alfquota
prevista no c6digo Tributario Municipal, e retido o INSS na alfquota de 11% (onze por cento) sobre o valor da rnao de obra
acima explicitada.

3.5 - A CONTRATADA devera apresentar os comprovantes

do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, no prazo de ate 20

de recolhimento

(vinte) dias ap6s a data fixada para seu recolhimento.

3.6 - Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades
definitiva dos services executados, total ou parcialmente.
3.7 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia
fim de que tome providencias.

que desaconselhe

contratuais,

o pagamento,

nem lmplicara

na aprovacao

a CONTRATADA sera cientificada,

a

3.8 - Podera a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
b) quando a CONTRATADA assumir obrigacoes em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar a
CONTRATANTE;
c) inadlrnplencia da CONTRATADA na execucao dos services.

9
t,.
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3.9 - O valor do contrato nao sera reajustado
faturas

serao

reajustadas

antes de decorrido

varlacao

com base na

01

Fundacao Getullo Vargas - FGV.
3.10- lndependentemente de declaracao expressa, fica subentendido
todas as despesas

necessarias

a execucao

obra.
3.11 - Podera ser restabelecida

dos

(um) ano da sua assinatura,

do indice nacional da

services,

construcao

equilibrio economico-flnancelro
incalculaveis,

a relacao que as partes pactuaram

na qual as

divulgado

estao

com materiais, equipamentos e

inicialmente

inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem

retardadores

35)

que, no valor pago pelo contratante,

inclusive as relacionadas

retribulcao da Admlnistracao para a justa remuneracao do fornecimento,
consequencias

clrcunstancla

civil (INCC - Coluna

entre os encargos

pela

incluidas

rnao

de

do contratado e a

desde que objetivando a manutencao do
fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de

ou impeditivos da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de forca Maior, caso

fortuito ou fato do principe, configurando

alea economlca

alinea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado

extraordlnaria

atraves

e extracontratual,

nos termos do Art. 65, lnciso II,

de ato administrativo.

ClAUSULA QUARTA- DO PRAZO DE EXECU<;AO EDA VIGENCIA
4.1- O prazo para a completa
sessenta) dias, contados

da

execucao das obras contratadas

emissao

da primeira

ordem de

e/ou dos servicos contratados

service,

podendo

e de ate 360 (trezentos e

ser prorrogado, na forma da Lei Federal n2

8.666/93, alterada e consolidada.
4.2- 0 inicio dos trabalhos ocorrera dentro de 05 {CINCO) DIAS seguintes ao recebimento da primeira Ordem de Service.
4.3- 0 presente lnstrumento produzlra seus juridicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigera pelo prazo
de 12 (DOZE) MESES, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal n2 8.666/93, alterada e consolidada.
4.4- Os pedidos

de prorrogacao

deverao se fazer acompanhar

de um relat6rio circunstanciado,

o qual sera analisado

e

julgado pela contratante.

Cl.AUSULAQUINTA - DOS RECURSOS OR<;AMENTARIOS
5.1- As despesas decorrentes da presente contratacao serao pagas com recursos oriundos do Tesouro Municipal, com a
seguinte rubrica: ~!0_1~5._12~:_0251.2.039.0000 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Fonte de Recursos: 1.500.0000.00.
Cl.AUSULA SEXTA- DAS CONDl<;OES GERAIS DA PRESTA<;AO DOS SERVl<;OS
6.1. Os services serao executados mediante
6.2.

A CONTRATADA estara

obrigada

"Ordem Especifica" emitida pela Hscahzacjio:

a satisfazer

os requisitos

e atender

a todas as exigencias

estabelecidas:
a) Recrutar

pessoas habilitadas

e com expenencia

comprovada,

profissionais, contendo identidade e atnbuicao/especiftcacao

fornecendo

a

CONTRATANTE

e condlcces
relacao

a seguir

nominal

dos

tecnica,

b) Executar os services atraves de pessoas ldoneas, assumindo total responsabilidade
venham a cometer no desempenho de suas funcoes, podendo a solicitar a substitulcao
inconveniente.

por quaisquer danos ou falta que
daqueles cuja conduta seja julgada

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se prejudiquem o born andamento e
a boa prestacao dos services.
d) Facilitar a ac;ao da FISCALIZA<;:AO na inspecao dos services, prestando,
solicitados pela CONTRATANTE.

prontamente, os esclarecimentos

que forem

e) Responder perante a Prefeitura de ltaitinga, mesmo no caso de ausencla ou omissao da FISCALIZA<;:AO, indenizando-a
devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execucao do Contrato, quer
sejam eles praticados

por empregados, prepostos ou rnandatarios

seus. A responsabilidade

se estendera

a danos causados

a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observancia
emanadas das autoridades competentes e das disposicoes legais vigentes.

das normas

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA nao devera,
mesmo ap6s o terrnlno do CONTRATO, sem consentimento previo por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer
documentos ou inforrnacoes especificadas no paragrafo anterior, a nao ser para fins de execucao do CONTRATO.
g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tarnbem de sua responsabilidade
o pagamento de todos os
tributos

que, direta

ou indiretamente,

incidam

sobre a prestacao

dos services contratados inclusive

as contrlbulcoes

•
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fiscais e parafiscais,

FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos,

seguros de acidentes

de trabalho etc.,

ficando exclufda qualquer solidariedade da PMI por eventuais autuacoes administrativas
e/ou judiciais uma vez que a
inadlmplencia da CONTRATADA, com referenda as suas obrigacoes, nao se transfere a Prefeitura de ltaitinga.
h) Disponibilizar,

a qualquer

tempo, toda documentacao

referente ao pagamento

trabalhistas e previdenclarics relacionados com o objeto do CONTRATO.
i) Manter durante toda a execucao dos servicos, em compatibilidade
condlcoes de habilitacao

e quallficacao

dos tributes, seguros, encargos sociais,

com as obrigacoes

por ele assumidas,

I) Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho,

previstas na Consolidacao

das Leis do Trabalho

pertinente;
m) Prestar os services de acordo com o CADERNO DE ENCARGOS DO DER parte integrante do presente
exigencias da ftscalizacao, atentando

todas as

exigidas na llcitacao.
e legisla~ao

Edita!, com as

sempre para as normas da Associacao Brasileira de Normas Tecnlcas (ABNT).

n) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, desempenho e qualidade dos services e bens, bem como de cada
material, materia-prirna ou componente
individualmente
considerado,
mesmo que nao sejam de sua fabrlcacao,
garantindo

seu perfeito desempenho;

CI.AUSULA SETIMA - DAS CONDl~OES ESPECIAIS DO CONTRATO
7.1.

A Contratada

equipamentos

devera

utilizar

de sua propriedade,

ltaitinga), e equipamentos

na execucao

dos servicos,

funcionarios

sendo vedada a utillzacao de funcicnarios

de propriedade

da Prefeitura

contratados

ou terceirizados,

(servidores ou terceirizados

bem como

da Prefeitura

de

de ltaitinga.

DOS SERVl~OS
7.1.1- DA EXECU~AO DOS SERVl~OS
Os services serao executados de acordo

com a deterrninacao

ltaitinga, seguindo sempre o Orcarnento previamente autorizado
Encargos e as exigencies da Ordem de Service espedfica.

I

orientacao

da fiscalizacao

pela Contratante

da Prefeitura

e em estrita obediencia

Municipal

de

ao Caderno de

7.1.2- QUANTIDADE DE SERVl~OS
Cada ordem de services espedfica expllcitara os services a serem executados,
Planilha Orcarnentaria que servira de base para as medicoes.
7.1.3- MEDl~AO E FORMA DE PAGAMENTO DOS
7.1.3.1-

especificando-os

e quantificando-os

em

ssavrcos

Medi~ao dos Services - Os servlcos serao medidos a cada 15 (quinze) dias pela flscallzacao.

7.1.3.1.1 - Os precos unltarios serao os constantes da proposta de precos da empresa vencedora da hcttacao,
7.1.3.2 - Forma de Pagamento
7.1.3.2.1 - A Secretaria pagara a contratada, pelos services contratados
aprovada, ressalvada a incidencla de reajustamento. Fica expressamente

e executados, os precos integrantes da proposta
estabelecido que no preco global estao inclufdos

todos os custos diretos e indiretos para a execucao dos services, de acordo com as condlcoes previstas neste Edital e
demais documentos da llcltacao, constituindo assim sua unica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.
7.1.4- EXECU~AO DE SERVl~OS IMPREVISTOS
A empresa obriga-se a executar todos os Services necessarlos ao objeto especificado
No caso de service imprevisto,
seguinte maneira:

nao constante

a) Services constantes da Tabela
tecnicos da Seinfra Municipal.

de sua planilha

de Precos Unificada

Pelos seus respectivos precos unitarios
"K", resultado da seguinte Formula:
VPG

orcamentaria

na Clausula Segunda.

proposta,

se procedera

- Orse, Seinfra ou services orcados

referidos na Tabela do mes do orcarnento

para pagamento

mediante

e da proposta,

composicao

da
dos

multiplicado pelo fator

K - ------------------------------------------VOB
Onde:

ganhadora
Orcarnento Basico

VPG = Valor da Proposta
VOB = Valor do
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O valor do K sera pa rte integrante do Contrato
7.1.5. DA FISCALIZA<;AO
A fiscalizacao sera da Secretaria de lnfraestrutura do Munidpio de ltaitinga.
Todos os problemas advindos de cada Ordem de Service serao tratados inicialmente com a Fiscalizacao e posteriormente,
se nao houver solucao compatfvel, com o (a) Secretarlo (a).
7.1.6. A Contratada devera se limitar a execucao dos services especificados na Ordem Espedfica de Servic;:os, sob pena de
executar e nao receber.
Cl.AUSULA OITAVA - SUBCONTRATA<;OES DOS SERVl<;OS
8.1. Os services objeto desta ltcltacao somente poderao ser subcontratados parcialmente com autorizacao da PMI.
Cl.AU SULA NONA - DAS ALTERA<;OES
9.1. O presente Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou subtrativo, nos
termos da Lei Federal n.Q 8.666/93.
9.2. Nenhum acresclrno ou supressao podera exceder os Ii mites estabelecidos na lei.
Cl.AUSULA DECIMA - DAS SAN<;OES
10.1. A Contratada sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obrigacoes, sem prejufzo de outras sanc;:5es legais e
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes multas, que serao aplicadas de modo cumulative, independente de seu
numero, com base nas violacoes praticadas durante a execucao desse contrato:
- 0,05% (cinco centesimos por cento) sabre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de entrega previsto no
cronograma ffsico, salvo quanta ao ultimo prazo parcial, cuja multa sera compreendida na penalidade por inobservancia
do prazo global;
- 0,1% (um decimo por cento) do valor do contrato, por dia que exceder ao prazo sem que os services estejam
concluidos;
- 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hip6tese de rescisao do Contrato por culpa da Contratada, sem
prejufzos de outras penalidades previstas em lei;
- 0,0001% (um decimo mllesimo por cento) sobre o valor global do Contrato por descumprimento as recomendac;:5es
estabelecidas neste Edita! ou no Contrato, conforme o caso;
- 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execucao dos servicos a terceiros, no
todo ou em parte, sem prevla autorlzacao escrita da Secretaria;
- 5% (cinco por cento) sabre o valor do Contrato, sea Contratada deixar de atender as recomendac;:5esde ordem tecnica
emitidas pela ADMINISTRA<;:AO MUNICIPAL.
10.2. A contratada sujeitar-se-a, a ind a, no caso de inexecucao total ou parcial do Contrato:
- advertencia:
- multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital;
- suspensao ternporaria de participacao em licitacao e impedimenta de contratar com a Adrninlstracao Municipal por
prazo nao superior a 2 (dois) anos;
- declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrnlnlstracao Publlca enquanto perdurar os motives
determinantes da punic;:ao ou ate que seja promovida a reabilitacao da Contratada, que sera concedida sempre que esta
ressarcir a Contratante pelos prejufzos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancao aplicada com base no item
- ---anterior-.- Cl.AUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA RESCISAO CONTRATUAL
11.1. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias contratuais, previstas no
instrumento convocat6rio e as previstas em lei ou regulamento.
11.2. Alern da apllcacao das sanc;:5es ja previstas, o presente contrato flcara rescindido de pleno direito, independente de
notificacao judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada o direito de reclamar indenizac;:5es relativas as despesas
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de encargos provenientes

nas hip6teses

da sua execucao, ocorrendo

quaisquer

tnfracoes as suas clausulas e condicoes

ou

previstas na l.eglslacao, na forma do artigo 78 da Lei 8.666/93.

11.3. 0 procedimento

de resclsao observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de ucltacoes,

Ci.AUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSl~OES GERAIS
12.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrlgacoes por
ele assumidas, todas as condicoes de habllitacao e qualificacao exigidas na llcltacao.
12.2. O presente Contrato tern seus termos e sua execucao vinculada ao Ed ital de ucitacao e a proposta licitat6ria.
12.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.Q
8.666/93, alterada e consolidada.
12.4. A inadlmplsncla do CONTR-ATAOO com referenda aos encargos trabalhistas, previdenctarlos, fiscais e comerciais nao
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir
a regularizacao e o uso dos services pela Adrninistracao.
12.5. A Adrnlnistracao rejeltara, no todo ou em parte, o service executado
Licitat6rio e deste contrato.
-i2.6. lntegram o preserite coritrato, independente

de transcrlcao,

em desacordo

com os termos do Processo

todas as pecas que formam o procedimento

licitat6rio e

a proposta adjudicada.

12.7. A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante,

testes previstos

nas normas da ABNT, para definir

as caracterfsticas tecnicas de qualquer equipamento, material ou service a ser executado.
12.8. As llgacoes provis6rias que se fizerem necessarias para a execucao dos services, bem como a obtencao de licencas
alvaras, correrao por conta da Contratante.

e

Ci.AUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1.

As partes elegem o foro da comarca de ltaitinga - CE, como o unico competente para dirimir

oriundas deste CONTRA TO, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado

assinam o presente instrumento em 03 (tres) vias de igual teor e para um so fim

E por estarem assim justos e contratados,
de direito, na presence das testemunhas
ltaitinga,

adiante nomeadas, que a tudo assistiram,
Esta do do Ceara, em __

de

Secretariola)

na forma da lei.
de __

MUNICIPIO DE ITAITINGA
<Nome do(a) Secretarlola)

quaisquer duvidas

que seja.

<Nome da Empresa>
<NOME DO REPRESENTANTE>

Gestor>

de <Secretaria>

CONTRA TADA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
1.

CPF:

2.

CPF:

_
_

Visto: ---------------Assessoria Jurfdica - PMI
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PARTE B - ANEXOS
ANEXO B.S. - MODELO DE DECLARACAO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS
DE TODAS AS INFORMACOES E CONDICOES LOCAIS.

E CONHECIMENTO

DECLARACAO

A COMISSAO DE LICITA~AO - CPL DO MUNICIPIO.
Av. Cel. Virgilio Tavera, 1710, Centro, ltaitinga/CE.

~I 2022-TP

Ref. N.!l __

Objeto: Contrata!;liO de empresa para manutencao
e
paralelepfpedo e intertravado,no Munidpio de ltaitinga/CE.

recuperacao

de pavimentacao

em

pedra tosca,

Prezado Senhores,
Declaro

para

os

----------'
conhecimento

devidos

fins

que

o

CNPJ:

(a)

por meio de seu representante

legal, recebeu todos os documentos,

e que tomou

de todas as inforrnacoes e das condicoes locais para o cumprimento das obrigacoes do objeto da

licitacao.
Cornpoern a docurnentacao em questao o EDITAL da TOMADA DE PRE<;:OS e seus Anexos.
Atenciosamente,

ltaitinga (CE},

Secretario

de

.
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PARTE C - PROJETO BASICO. MEMORIAL

DESCRITIVO

PROJETO BASICO
UNIDADE GESTORA INTERESSADA

Secretaria de lnfraestrutura do Munidpio de ltaitinga/CE.
CARACTERIZA<;AO DOS BENS OU SERVl(.;OS A SEREM ADQUIRIDOS OU CONTRATADOS
Tomada de Preco por empreitada por preco global, visando Contratacao de empresa para rnanutencao e recuperacao de
pavirnentacao em pedra tosca, paralelepfpedo e intertravado, no Municipio de ltaitinga/CE., tudo conforme especificacoes
contidas no Projeto Basicc/Termo de Referenda.
JUSTIFICATIVA
A Manutencao e recuperacao de pavirnentacao em pedra tosca, paralelepfpedo e intertravado, no Municipio, justifica-se em
face da necessidade de melhorias, bem como promover melhor qualidade e oferecer a populacao melhor locornocao e
conforto e seguranca, haja vista que a mesma encontra-se danificado por fatores cllmatlcos e devido a deterioracao ao
longo dos a nos.
ESTIMATIVA PREVIA DO CUSTO DOS BENS OU SERVl(.;OS
R$2.853.597,53 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS
CINQUENTAE TRES CENTAVOS).
FONTE DE RECURSOS
Os valores pagos, objeto do presente processo sao oriundos
do Tesauro Municipal.
DOTAt;:AO:
0701.15.122.0251.2.039.0000. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00. Fonte de Recurses: 1.500.0000.00.
PRAZO EM QUE OS SERVl(.;OS DEVEM SER CONCLUIDOS

O prazo para a completa execucao das obras contratadas e/ou dos services e de ate 360 (Trezentos e sessenta)
DIAS, contados da ernissao da ordem de service, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei Federal
n° 8.66€133, alterada e consolidada.
O infcio dos trabalhos devera ocorrera dentro de ate 05 (CINCO) DIAS seguintes ao recebimento da Ordem de
Service.

O contrato produzira seus jurfdicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigera pelo prazo de 12
(DOZE) MESES, podendo ser prorrogado, em supendio a lei adjetiva.

. . . . . . . . .
~
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ANEXO 1-A

TERMP'DE REFERENCtAY2'
De acordo com a Lei n2 8.666 de 21i06/93.
1. Objeto
1.1. Tomada de Prec;:o por empreitada por prec;:o global, visando Contratacao de empresa para manutencao e recuperacao
de pavirnentacao em pedra tosca, paralelepfpedo e intertravado, no Munidpio de ltaitinga/CE.
1.2. 0 presente Termo de Referenda tern como objetivo especificar services e materiais, definir recursos e definir
pararnetros para Contratacao de empresa para rnanutencao e recuperacao de pavirnentacao em pedra tosca,
paralelepipedo e intertravado, no Munidpio de ltaitinga/CE., com inclusao de mao-de-obra e materiais.
1.3. A Manutencao e recuperacao de pavirnentacao em pedra tosca, paralelepfpedo e intertravado, no Munidpio, justificase em face da necessidade de melhorias, bem como promover melhor qualidade e oferecer a populacao melhor locomocao
e conforto e seguranc;:a, haja vista que a mesma encontra-se danificado por fatores climatlcos e devido a deterioracao ao
longo dos anos.
A Manutencao e recuperacao de pavimentacao em pedra tosca, paralelepfpedo e intertravado, vai disponibilizar
populacao de ltaitinga, melhoria na malha viaria, conforto e seguranc;:a.
A presente contratacao faz-se necessaria em virtude da nao disponibilidade de equipe pr6pria para a reallzacac dos
services, o que desenvolvera e facilitara as atividades da Secretaria de lnfraestrutura do Munidpio de ltaitinga-Ce.
1.4. Este Termo de Referencla foi subdividido em itens e subitens e tern como objetivo definir sequencialmente a posicao, o
relacionamento e as atribuic;:6es da contratada.

a

2. Modalidade e Fundamentacao Legal
2.1.Tomada de Prec;:o por empreitada global.
2.2. Regido pela Lei n2 8.666 de 21/06/93.
3. Previsao de Recursos
3.1. A previsao de recursos necessaries para a contratacao dos servic;:os, objeto do presente piano e de R$2.853.597,53
(DOIS MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS CINQUENTA E TRES
CENTAVOS). Os valores pagos, objeto do presente processo sao oriundos do Tesouro Municipal em compatibilidade e
adequacao com a lei orcarnentarla anual, o piano plurianual e a lei de diretrizes orcarnentarias, com a seguinte rubrica:
0701.15.122.0251.2.039.0000. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: Fonte de Recursos: 1.500.0000.00.
Os servic;:os constantes da planilha orcamentarla basica serao obrigatoriamente aqueles constantes das tabelas Sinapi e
Seinfra ou servic;:os orc;:ados mediante cornposlcao dos tecnicos da Seinfra Municipal.
4. Controle e Fiscalizac;:aodos Servic;:os
4.1. A gestao do contrato e a prograrnacao dos servic;:os serao efetuadas por tecnicos da Secretaria, de acordo com as
especificac;:6ese instruc;:6es constantes no contrato e seus respectivos anexos.
4.2. Os servic;:os serao fiscalizados, medidos e acompanhados pela Secretaria, a quern cornpetira a emissao das Ordens de
Pagamentos ap6s a confirmacao dos trabalhos realizados.
4.3. A Secretaria tera acesso a todas as informac;:6essobre o andamento relativo aos trabalhos contratados em qualquer
fase.
4.4. A Contratante rnantera, no local da prestacao dos services, tecnicos pertencentes ao seu quadro de funcionarios,
devidamente credenciados e autorizados a exercer, em seu nome, toda e qualquer acao de orientacao geral,
acompanhamento, controle e fiscauzacao da execucao dos services necessarios a construcao objetivada, constituindo a
entidade que doravante sera denominada de Flscalizacao,
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4.5. Hcara o Contratado obrigado a refazer os trabalhos rejeitados, logo ap6s a correspondente notlficacao da Hscallzacao,
devidamente registrada no Livro de Ocorrenclas dos Servic;os; sendo de inteira responsabilidade do Contratado os onus
decorrentes desta providencia. Fazem parte integrante desta especlflcacao, independentemente de transcricao, todas as
Normas (NB's) da ABNT relacionadas com os trabalhos e servic;os abrangidos assim coma os que constituem objeto do
correspondente Contrato e/ou ainda, constantes da sua correspondente Planilha Orcamentaria.

s. Prazo de

Execu~ao e da Vigencia

5.1. O prazo para a completa execucao das obras contratadas e/ou dos services contratados e de ate 360 (Trezentos e
sessenta) DIAS, contados da emissao da ordem de service, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei Federal n°
8.666/93, alterada e consolidada.
5.2. 0 infcio dos trabalhos devera ocorrera dentro de ate 05 (cinco) dias seguintes ao recebimento da Ordem de Service.
5.3. O contrato produzlra seus jurfdicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigera pelo prazo de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado, em supendio a lei adjetiva.
6. Forma de Pagamento

6.1. A forma de pagamento sera de acordo com as rnedicoes, no prazo de ate 30 (trinta) dias, a contar da entrega da nota
fiscal/fatura/rnedicao devidamente atestada pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidfies Fiscais e Trabalhista do
licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condlcoes da proposta atraves de credito na Conta Bancaria indicada
pelo fornecedor ou atraves de Cheque nominal.
7. Propostas de Pre~os

7.1. As Empresas, quando da elaboracao de suas propostas comerciais, deverao cotar o prec;o global para um perfodo
minimo de 90 (Noventa) dias, observando ainda:
J:'J.-:-0 prec;o (glooal} envolvera todas as despesas, seja ela direta ou indiretamente que ocorrerem durante a vigencia do
Contrato e durante a sua execucao. 0 valor a ele relativo nao podera ser igual ou ultrapassar o menor prec;o (global) cotado
pela Contratante.
7.3. A Contratada inclulra o valor do prec;o (global) da mao de obra, todos e quaisquer encargos inerentes aos servicos a
serem executados dentro do prec;o menor prec;o (global) da contratacao.
8. Obriga~Oes da Contratante

----

-- - - - - - - -

8.1. lndicar o local onde o service sera executado.
8.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condicoes estabelecidas neste Termo de Referenda.
8.3. Designar servidor para a vistoria e fiscalizacao dos services.
9. Obriga~oes da Contratada

Serao obrlgacoes da Contratada, durante todo o prazo de vigencia contratual:
9.1. Promover a organtzacao tecnica e administrativa do objeto do presente contrato, de modo obter eflclencla na sua
execucso, de acordo com as condicoes tecnicas, de habilitacao e proposta da licitante;
9.2. Conduzir os services em estrita observancia a leglslacao Federal, Estadual, Municipal, trabalhistas, previdenciarias,
tributarias e securitarlas atinentes execucao do contrato pertinente ao objeto da presente licltacao:
9.3. Executar o objeto de acordo com a sua proposta e com as normas e condlcoes previstas no edital de llcltacao, inclusive
com as prescrlcoes da Lei nQ 8.666/93, respondendo civil e criminalmente pelas consequencias de sua lnobservancla total
ou parcial;
9.4. Responsabilizar-se total, integral, direta e indiretamente pelos danos causados diretamente ao Municipio ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao dos services, nao excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a
fiscaliaacao ou acompanhamento do Municipio;
9.5. Manter-se, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, as condlcoes de
habilitacao e qualificacao exigidas no Edita!;
9.6. Nos termos do art. 65, § 1 ". da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada flcara obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, os acrescirnos ou supressoes que se fizerem necessaries, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato);
9.7. Comunicar a fiscalizacao de imediato, qualquer ocorrencla anormal ou acidente que se verifique;
9.8. Prestar todo esclarecimento ou inforrnacao solicitada pelo Munidpio, incluindo dados tecnicos e operacionais sobre o
objeto;

a
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do Municfpio,

qualquer service que nao esteja sendo executado

de acordo ou que nao

atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, ate o prazo maximo de 03 (tres) dias corridos;
9.10. Utilizar, na execucao do objeto, insumos e materiais de primeira qualidade e com as especiflcacoes

tecnicas exigidas

no Edital;
9.11. Executar o objeto nas condlcoes e prazos estabelecidos no presente contrato;
9.12. Cumprir

rigorosamente

as disposic;:5es legais e regulamentares

trabalho, inclusive com fornecimentos dos equipamentos
as despesas referentes

a sua

e materiais

pertinentes a seguranc;:a, higiene

e medicina

manutencao:
da fiscaltzacao,

9.13. Registrar em Diario de Services todas as visitas que se verificarem, assim como ordens, deterrnmacoes
anotac;:6es de ordem tecnica e reclamac;:6es;
9.14. Nao subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer
sera aceita mediante a aquiescencia prevla e expressa do Municfpio
9.15.

Registrar o Contrato

do

necessaries aos trabalhadores, bem como arcar com

decorrente

"Anotacao de Responsabilidade

deste processo

Tecnica" correspondente

hip6tese.

A subcontratacao

parcial somente

e desde que prevista no instrumento convocat6rio;

no CREA/CE, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de
antes da apresentacao da primeira fatura, perante a Secretaria,

sob pena de retardar o processo de pagamento.
9.16. Registrar o Contrato decorrente deste processo junto ao INSS, e apresentar

a matrfcula

correspondente

antes da

apresentacao da primeira fatura, perante a Secretaria, sob pena de retardar o processo de pagamento.
9.17. Responsabilizar-se

pela conformidade,

material, materla-prima
ou componente
garantindo seu perfeito desempenho.

adequacao,

desempenho

individualmente

9.18. Atender as normas da Assoclacao Brasileira

e qualidade

considerado,

dos services e bens, bem como de cada

mesmo

que

nao

sejam

de sua fabricacao,

de Normas Tecnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes

ao objeto contratado.
10. Dos Encargos da Contratada
10.1. As empresas concorrentes deverao ter conhecimento
10.2. A Contratada

assurnira

inteira responsabilidade

dos trabalhos que executar, obedecendo
existentes e/ou ja instalados;
10.3. A Contratada

assurnlra,

de todos os services que possa vir a ser executados;

tecnica pela execucao do service, pela confiabilidade e efetividade

as recomendac;:6es e exigencias

ainda, todos os onus oriundos

competentes, impostos, registro da obra no CREA,
que casualmente venham a surgir;

alvara

dos fabricantes

a empregar

e dispositivos

de despesas de taxas e emolumentos juntos aos orgaos

de construcao, INSS, na forma das disposic;:6es em vigor e outros

10.4. E encargo da licitante vencedora fornecer todos os materiais e equipamentos
service:
10.5. Todos os materiais

dos materiais

no service serao, comprovadarnente,

necessaries para que seja executado

de qualidade

e primeiro uso, atendendo

aos

padr6es de mercado e as normas da ABNT e deverao satisfazer as especificac;:6es e recomendac;:6es do fabricante;
10.6. A Contratada devera negociar, junto a Direc;:ao, local apropriado para guarda dos equipamentos, materiais
ferramentas a serem utilizados na execucao do service:
10.7. Na execucao do service, podera haver interrupcao das atividades
dlrecao, nao cabendo nenhuma indenizacao ou pagamento

10. 7. Fica reservado a Hscallzacao o direito de rejeitar os materiais
especlftcacoes e recomendac;:5es dos fabricantes.
10.9. Cabera a Contratada

criterlos de qualidade

alocar pessoal especializado

normais

extraordlnarlo

do orgao, se combinado

e

pela

pelo servico realizado fora do horarlo normal;
que nao satisfizerem

aos pad roes exigidos

para a execucao do service, o qual sera executado

e padroes tecnlcos, utilizando equipamentos

e aprovado

o

apropriados,

em quantidade

obedecendo

compatfvel

nas
aos

com a

demanda;
10.10. A licitante vencedora devera manter, no local da execucao do service, um supervisor
perfeito andamento do mesmo;

tecnlco para assegurar

o

10.11. Deverao ser obedecidos as normas e procedimentos de higiene e seguranc;:a do trabalho, com a utilizacao apropriada
dos equipamentos de protecao individual e coletiva, os quais deverao ser fornecidos pela Contratada;
10.12. A Contratada devera manter vigias para controle de seus materiais,
ordem e disciplina em todas as dependencies do service:
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10.13.

A Contratada

10.14. A Contratada

e rasponsavel

corresponsabilidade

a disciplina

cuja

atuacao, perrnanencia

da reparticao

e/ou comportamento

Adrninlstracao

ou a terceiros,

decorrente

de sua

do Peder Publlco ou de seus prepostos;

previdenciarios, fiscais, comerciais e outros resultantes

pelos encargos trabalhistas,

execucao do contrato;
10.15. A Contratada devera substituir, sempre que exigido
empregado

a

e responsavel pelos danos causados diretamente

culpa na execucao do contrato, nao implicando

pela Contratante

e independente

sejam julgados prejudiciais,

de justificativas,

inconvenientes

da

qualquer

ou insatisfat6rios

e/ou ao interesse do service publico:

11. Do Gestor do Contrato
11.1. A Gestao do Contrato sera exercida pelo Secretario de lnfraestrutura,
a~ao de que trata a Lei n2 8.666/93,

o qual devera exercer em toda sua plenitude

a

alterada e consolidada.

12. Dos Servi~os--a-Exe.cutar - - -

12.1. A Ordem de services estipulara ainda a data de inicio e o prazo para conclusao dos services:
12.2. Os servicos deverao ser feitos por eta pas, em com um acordo com a Cornissao de Fiscalizacao:
12.3. Considerando
a execucao dos services, a Contratada
devera comunicar
a Contratante
supervenientes/novos

que nao estejam

previstas

no instrumento

convocat6rio

tome as medidas

necessaries a solucao dos services, assim estabelecendo

o born cumprimento

pela Contratada;
12.4. As etapas

dos services

o Cronograma

deverso

ser executados

de acordo

com

acompanhadas pela Secretaria de lnfraestrutura;
12.5. 0 local onde deverao ser colocados os materiais devera ser indicado

12.6. A Contratada providenciara

equipamentos

a) Services constantes

de sua planilha

das obrigacoes

Fisfco-Financeiro,

assumidas

devidamente

pela Secretaria;

e acess6rios necessaries para a execucao do service:

13. Da Execu~ao dos services lmprevistos
13.1. A empresa obriga-se a executar todos os Services
imprevisto, nao constante

quaisquer
fates
de lnfraestrutura

para que a Secretaria

orcamentarla

da Tabela de Precos Unificada

necessaries,

que for considerada

proposta, se procedera
- Sinapi

e Seinfra

vencedora.

para pagamento

ou services orcados

No caso de service

da seguinte maneira:
mediante

cornposicao

dos

tecnicos

da Seinfra Municipal.
Pelos seus respectivos precos unitarios

"K",

resultado
VPG

referidos

na Tabela do mes do orcarnento

e da proposta, multiplicado

pelo fator

da seguinte Formula:

K - -------------VO B
Onde:
VPG

= Valor

da Proposta ganhadora

VOB = Valor do Orcarnento Basico
O valor do K sera a ser utilizado no presente Contrato e K

=

_

14. Do Recebimento da Obra

14.1. Provisoriamente - pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscallzacao,
assinado pelas partes, em ate 15 (quinze) dias da comunlcacso escrita do Contratado;

mediante

termo circunstanciado,

14.2. Definitivamente - por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos
termos contratuais, observado no disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;
14.3. 0 prazo que se refere ao item 14.2 nao podera ser superior a 90 (noventa)
devidamente justificado e previstos no instrumento convocat6rio;

dias salvo, se em cases excepcionais,

14.4. Na hip6tese do termo circunstanciado
ou a venficacao a que se referem os itens 14.1 e 14.2 nao serem
respectivamente, lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados reputar-se-ao como realizados desde que comunicados a
nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.
14.5. A Admlnistracao rejeitara, no todo ou em parte, obra ou service executado em desacordo com o Contrato, estando a

Adrninistracao
Contratante
15. Relativa

vinculada estritamente

A Qualifica~ao

ao Edita I e seus anexos.

Tecnica e

Capacltacao

Profissional
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15.1. Certidao de Registro da pessoa jurfdica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
conste no quadro

de responsavel

tecnico

pelo menos um tecnico

profissional

- CREA, em que

de nfvel superior habilitado na area de

engenharia civil e engenharia mecanica.
15.2. Comprovacao de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes,
profissional de nfvel superior com a devida Certidao de Registro expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, detentor de Atestados de Responsabilidade Tecnica fornecidos por pessoas jurfdicas de direito publico
ou privado, devidamente registrado, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Tecnico (CAT) emitido por qualquer
uma das regi6es do CREA, comprovando
e de complexidade

--

2

3

4

5

....

a

execucao,

e operacionais

pelo profissional

equivalentes

indicado, de servic;:os de caracterfsticas

ou superiores as parcelas de maior relevancia

desta licltacao. Qual seja:
PARCELADE MAIOR RELEVANCIAEXIGIDA

significativo
ITEM
1

tecnol6gicas

semelhantes

tecnica ou valor

TIPO DE RELEVANCIAPARA O
PROJETOBASICO

COMENTARIOS/
JUSTIFICATIVA

Tecnica e Financeira

Services mais relevante da
Curva ABC e o principal do
Objeto.

Tecnica e Financeira

Services mais relevante da
Curva ABC e o principal do
Objeto.

RECOMPOSl(;:tiODE PAVIMENTA<;:AO EM PEDRATOSCA
S/REAPROVEITAMENTO(AGREGADO ADQUIRIDO), em
Certidao
de Acervo Tecruco com Atestado com
quantidade mfnima de 8.750M2 (50% do quantitativo
total). Referente ao ltern/servico 3.1.1. da Planilha
- 'Orcamentarla,
PAVIMENTAC::AO
EM PEDRATOSCA S/REJUNTAMENTO (
AGREGADOADQUIRIDO), em Certidao de Acervo Tecnico
com Atestado com quantidade mfnima de 8.750M2 (50%
do quantitativo total). Referente ao Item/service 3.1.2.
da Planilha Orcarnerrtarla.
PAVIMENTA<;:AO
EM
PARALELEPIPEDO
S/REJUNTAMENTO ( AGREGADO ADQUIRIDO), em
Certidao de Acervo Tecnlco com atestado com
quantidade mfnima de 2.500M2 (50% do quantitativo
total). Referente ao ttern/servlco 3.2.2 da Planilha
Orcarnentaria.
PISO PRE - MOLDADO ARTICULADOE INTERTRAVADODE
I
16 FACES - e = 8,0cm (35 Mpa) P/ TRAFEGOPESADO, em
Certldao
de Acervo Tecnico com atestado com
quantidade mfnima de 1.SOOM2 (50% do quantitativo
total). Referente ao ttern/servico 3.4.2 da Planilha
Orcarnentarla.
BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS
(1,00x0,35x0,15m), em Certldao de Acervo Tecnico com I
atestado com quantidade mfnima de
(50% do
quantitativo total). Referente ao Itern/servlco 4.1.1 da
Planilha Orcamentaria.

i

Tecnica e Financeira

Services mais relevante da
Curva ABC e o principal do
Objeto.

Tecnica e Financeira

Services mais relevante da
Curva ABC e o principal do
Objeto.

Tecnica e Financeira

Services mais relevante da
Curva ABC e o principal do
Objeto.

15.3. A cornprovacao referida no item 15.2 acima, sera atraves de atestados
publlco ou privado, registrados nas entidades profissionais competentes.

fornecidos

por pessoas jurfdicas

I
!

de direito

15.4. Nao serao aceitos atestados de fiscalizacao, supervisao, gerenciamento, controle tecnol6gico ou assessoria tecnica de
obras, nem atestados de responsabilidade tecnica nao baixados por execucao dos servic;:os junta ao CREA.
15.5. Entende-se, para fins deste Edital, coma pertencente ao quadro permanente:
a) Se empregado,

comprovando-se

o vfnculo empregatfcio

atraves

de

copia

da "Ficha ou Livro de Registro de Empregado",

da Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS e das provas de recolhimento das obrigac;:6es sociais (FGTS) e (INSS)
relativas ao ultimo mes anterior a data de publicacao deste edital, acompanhadas das respectivas relac;:6es de empregados;
comprovando-se
a participacao
registrado(s) na Junta Comercial.

b) 0 socio,
devidarnente

socletaria

atravss de c6pia do Contrato

social

e aditivos,

se houver,

c) Se contratado, apresentar contrato de prestacao de servic;:os, vigente na data de abertura deste certame, comprovando,
ainda, o registro do responsavel tecnico da licitante junta ao CREA, acompanhado de declaracao ou documento equivalente
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expedido, tambern pelo CREA, que indique a relacao das empresas em que o profissional contratado figure como
responsavel tecnico.
15.6. A licitante devera juntar declaracao expressa assinada pelo(s) Responsavel(eis) Tecnlcots) detentor(es) do(s)
atestado(s) apresentados para fins desta hcltacao, com firma devidamente reconhecida em cart6rio, informando que o(s)
mesmo(s) concorda(m) com a inclusao de seu(s) nome(s) na participacao permanente dos services na condicao de
profissional responsavel tecnico.
15.7. Comprovacao, fornecida pelo 6rgao licitante (atraves do Ordenador de Despesa), de que a empresa/licitante recebeu
os documentos, e de que tomou conhecimento de todas as informac;:5ese das condic;:5es locais para o cumprimento das
obrigac;:5es das obrigac;:5esdo objeto da licltacao.
15.8. Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou tnscricao na entidade profissional competente
devera portar o visto no CREA/CE na forma da Resolucao CONFEA n2 413 de 27 de junho de 1997, por ocasiao da

contratacao.

a

16. Relativa Qualifica~aoTecnicae Operational
16.1. Apresentar certldao (oes) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurfdica(s) de direito publico ou privado, em que
figurem o nome da empresa concorrente na condicao de "contratada", demonstrando que a empresa executou
diretamente o objeto da llcltacao ou por similaridade.
16.2 O Presidente da Cornissao, a qualquer tempo, podera solicitar quaisquer informac;:5esnecessarias a cornprovacao da
legitimidade/veracidade dos atestados apresentados, a exemplo de contrato de prestacao de services, notais fiscais e
outros correspondente ao atestado para que se possa avaliar a equivalencia ou superioridade compatfvel, com o objeto da

licitacao.
17. Relativa A Qualifica~aoEconomico-Financeira
17.1. Balance patrimonial e demais demonstrac;:5escontabels do ultimo exercfcio social da empresa licitante, ja exigfveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa sltuacao financeira da empresa licitante, vedada a sua substituicao
por balancetes ou balances provis6rios, podendo ser atualizados pelos indices oficiais quando encerrados a mais de 03
(tres) meses da data de apresentacao da proposta, devidamente registrado na junta comercial e assinado pelo
representante legal e por profissional contabil, registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que comprovem a boa
situacao financeira da empresa.
17.1.1. Por Balanc;:o Patrimonial apresentado na forma da Lei, considere-se o seguinte:
a) No caso das sociedades por ac;:5es, devera ser apresentado o balance patrimonial publicado em 6rgao de imprensa oficial
ou conforme dispuser a Lei Federal n2 6.404/76;
b) No caso das demais sociedades comerciais, devera ser apresentado o balance patrimonial transcrito do "Livro Diario" da
empresa, devidamente assinado pelo contador responsavel e pelo representante legal e acompanhado de seus respectivos
termos de abertura e encerramento (igualmente assinados pelo contador e pelo representante legal da empresa), sendo
estes devidamente autenticados na Junta Comercial do Estado ou Cart6rio de Titulos e Documentos.
17.1.2. Certidao Negativa de Falencia I Concordata I Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede do Licitante.
17.1.3. Capital social integralizado de 10% (dez por cento) do valor global estimado da contratacao, devendo ser
comprovado atraves do contrato social.
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