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PROCES§O ADMINISTRATIVO N" 14060001/21
LICITACAO N° 1407.01/Zl-TP

MODALIDADE: TOMADA DE. PRECOS
TIPO: menor prego
REGIME DE EMT'RE]TADA: MENOR PRECO GLOBAL

FORMA DE EXECUCAO INDIRETA
ORGAO REQUISITANTE: Sec de Obras, lnfraestrutura e Urbanismo, Secretaria do Educac5o,Secretaria
do Saude I FMS, Sec. dc Planejamento, Adm e Finanoas, Sec. Assist.Trabalho Emprcededorismo c I
LICITACKO REGIDA PELA LEI N“ 3.666193 e alteragtﬁes posteriores e demais legislaooes aplicévcis.
A Comissao de Licitaeﬁo do Municipio dc MILHK, através da Sec dc Obras, Infraestrutura e Urbanismo,
Secretaria de Educaciio, Secretaria de Saude I FMS, Sec. de Planejamento, Adm e Finangas, Sec.
Assist.Traba|ho Empreededorismo e 1, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei N.° 8.666,
de 21 do junho de 1993, e alteragoes posteriores e Lei Complementar 123i2006, faré realizar as 09:00 horas
(honirio local) do dia 09 dc setembro de 2021, na RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N“ 406 CENTRO
MILHA. lioitaoao na modalidade do TOMADA DE PRECOS, do tipo menor preeo, para atender 0 objeto
constante deste Edital. mediante as oondieoes a seguir estabelecidasi
1. DO OBJETO E VALOR ESTIMADO
~
1. A presente licitaoﬁo tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CAPTAQAO DE

RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS, BEM COMO A U'I‘lLlZA(}.5.O EM OBRAS DE RECURSOS
PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME A DEMANDA DO MUNlCiPIO DE MILHAICE. , conforme as
especiﬁcaooes constantes do Anexo I (Projeto/Orgame-nto Basico/Memorial) deste Edital.
1.1. O valor estimado para o objeto acima é de R$ l.l40.000,00 (Hum milhﬁo, cento e quarenta mil reais)
1.2. O critério de julgamento adotado serri 0 menor prego GLOBAL, o bservadas as exigéncias contidas neste
Edital e sous Ancxos quanto as especiﬁcaooes do objeto.
~

~

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2. Poderao participar da presente Iicitaqﬁo todas as empresas inscritas no Cadastro da Prefeitura de MILH/K,
aptas a prestarem os servioos objeto da presente licitaeao, na forma estabelecida no §2°, artigo 22 da Lei Federal
N°8.666/93, desde que se encontrem c-om 0 cadastro atualizado, até 3 (tré_s) dias antes da abertura do certame,na
Comissﬁo Permanente de Licitaooes, situada no RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N° 406 CENTRO
MILHA.
2.] - Os interessados em participar do presente certame poderﬁo obter copia do edital e seus anexos desta
Tomada de Preeos junto a esta Comissio de Licitagﬁo, no seguinte endereeor RUA PEDRO JOSE DE

OLIVEIRA,

N“

406

CENTRO

MILHA,

no

fone:

(85)

996633051,

ou

através do site

htfpsi//“lieitac0es.toe.ce.gov.br/.

2.2. A participaeﬁo do lioitante resuita no pleno conhecimento, aceitaoao e atendimento as exigéncias do
habilitaoéio previstas no Edital;

2.3. N50 poderﬁo concorrer nesta TOMADA DE PRECOS:

2.3.1 - consorcios de empresa, qualquer que seja sua forma do constituigio;
2.3.2 ~ empresas que estejam suspensas de participar em licitaqﬁo realizada pelo Municipio dc
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MILHA;
2.3.3 - empresas que foram declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administraoao
Pflblica, enquanto perdurarem os motivos da punioﬁo;

2.3.4 - Em observancia ao Art. 9° da Lei n° 8.666/93, nﬁo poderé participar, direta ou indiretamente,
da licitacao ou da execugﬁo de obra ou servico e do fornecimento do bens a eles necessaries:
a) O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;
b) Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboraciio do projcto bésico ou

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais do 5% (cinco por

cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;
c) Servidor ou dirigente de orgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitaciio.
3. D0 CADASTRAMENTO E ATUALIZAC.-K0 CADASTRAL
3.1. As empresas interessadas em participar desta licitaoao poderao se cadastrar junto a Comissao de

Licitacio do Municipio dc MILHA até o terceiro dia anterior :31 data marcada para a abertura dos envelopes
Documentaqﬁo, conforme 0 art.§2°,doar1igo22,daLeiN“8.666/93;
4.0 - DAS CONDICOES DE CADASTRAMENTO

4. O cadastramento das empresas interessadas sera realizado mediante a apresentacao dos documentos exigidos
na relacao do cadastro.

4.1 - Os licitantes nﬁo cadastrados junto £1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA deverao efetuar, até 03
(trés) dias antes da abertura dos envelopes de habilitaoao, o seu cadastramento na sede da PREFEITURA

MUNICIPAL DE MILHA, RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N° 406 CENTRO MILHA, no horario das 8h as
12h. devendo para tanto, apresentar os seguintes documentos:

4.1.1 - PESSOAS JURIDICAS devem apresentar os seguintes:
a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;
b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
c) No caso de sociedade empreséria: ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatorio de seus administradores;

d) No caso do sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local

de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores;
e) CCMEI - Certificado de Condicao de Micro empreendedor Individual, no caso de Micro empreendedores
Individuais;
f) Cédula dc ldentidade e CPF dos socios ou dirigentes;
g) Prova de insorieao no cadastro de eontribuintes (Municipal, Estadual ou Distrital), conforme 0 caso se
houver relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo do atividade e compativel com o
objeto contratual:

h) Prova de regularidade com a Fazenda Federal/Seguridade Social, mediante certidao conjunta negativa de

RUA PEDRO .|0sE m-1 OLIVEIRA, N“ 406 CENTRO Mimi

_ 2 _

WLWF7

W...o

Estado do Ceani

£5-"-

-.

QDE QC}

GOVERNO MUNICIPAL DE MILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA

3363?

ling!‘

{T4
0Rubnca

débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e 2'1 Divida Ativa da Uniao;
i) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e municipal, do dornicilio ou sede da licitante, pertinente

ao seu ramo de atividade e compativel com 0 objeto contratual;
j) Certidﬁo dc Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situacao
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
k) Certidﬁo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT,
I) Balanoo patrimonial e demonstracﬁes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na

forma da lei, assinado por contador ou por outro proﬁssional equivalente, devidamente registrado na entidade
competente, que comprovem a boa situacao ﬁnanceira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou
balances provisorios, podendo ser atualizados por indices oﬁciais quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data de apresentaciio da proposta;

1.1.) Empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia do balanco de abertura ou copia do
livro diario contendo o balanco de abertura;
1.2.) A boa situaeao ﬁnanceira da licitante sera avaliada pelos lndices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um)(conforme a Instrueao Normativa n. 6, de 23! 12/2013 e
Acordao n° 247/2003 - Plenario), resultantes da aplicacao das formulas abaixo:
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
1.3.) A licitante que apresentar indices economicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente deveré comprovar que possui capital minimo equivalente
a 10% (dez por cento) do valor total estirnado da contratacﬁo;

1.4.) O Micro empreendedor Individual-MEI que no ano-calendario anterior nao tenha auferido receita bruta de
até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), esta dispensado da apresentacao do Balanco Patrimonial e
demonstracoes contabeis do (ultimo exercicio social na fonna do item anterior, conforme art. 1.179 § °2 do
Codigo Civil e artigo 18-A, § 12 da Lei Complementar n° 123/2006, entretanto devera aprcsentar a
DASNSIMEI (Declaracao Anual do Simples Nacional - Micro emprccndedor Individual);
m) Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica dentro do

prazo de validade previsto na propria certidﬁo, ou, na omissao desta, com data de emissao nao superior a 30
(trinta) dias;
n) Comprovante dc registrojunto ao conselho competente, conforme o caso se houver.

.
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o) Certidao Simpliﬁcada e especiﬁca expedida pelo Orgae cempetente da sede da licitante.
4.1.1.1 - Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteracoes realizadas ou da respectiva
conselidacﬁo contratual, se for 0 ease;

4.1.1.2. As empresas CADASTRADAS deverao estar com 0 cadastro ATUALIZADO, principalmente no
tocante as certidoes e demais documentos que necessitem de atualizacao, até 0 03 (terceiro) dia que antecede o
certame licitatorio.
5. DO CREDENCIAIVIENTO

5.1. As empresas participantes poderao ser representadas no processo por seus titulares eu por representantes
legais munidos de instrumento de mandate com poderes especiﬁcos para a pratica de quaisquer atos do
precedimento licitatorio, inclusive o peder de interposieae de recursos e desisténcia expressa aos mesmos.

5.2. O crcdenciamento podera ser realizado pela licitante, ou seu representante, que devera comparecer no
local. data e horario indicados no preambulo deste edital, apresentar-se a Comissao Pennanente de Licitacao
para efetuar credenciamento como participante desta Licitacﬁe.
5.3. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante copia
autenticada dos documentos de constituicao da empresa (estatuto, contrato social ou registro dc empresario
individual), acompanhado da copia autenticada do documento de identiﬁcacae oﬁcial com foto (carteira de

identidade ou outro equivalente), preva de inscricao no Cadastre de Pessoas Fisicas (CPF) do socio
administrador e/eu representante legal e procuracao publica ou particular da licitante (cspeciﬁca para a Tomada
de Precos 1402.01/21-TP), reconhecida ﬁrma, com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se
em seu nome em qualquer fase desta Tomada de Precos, acompanhada da copia autenticada dc documento dc
identiﬁcacao eﬁcial com foto (Carteira de Identidade ou outro equivalente) e a preva de inscricao no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF) do(a) outorgado(a).
5.4. O documento devera dar plenos poderes ao credenciade necessaries para a formulacao de propestas e para
a pratica de todos os atos do certame, declarar a intenoao de interpor recurso, renunciar ao direite de
interpesioao de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante tedos es atos pertinentes a esta Tomada de
Precos.

5.5.. Case 0(a) representante seja s6cio(a), proprietario(a), dirigente ou assemelhado(a) da empresa licitante,
devera apresentar cepia autenticada dos documentos de constituicao da empresa (estatute, contrato social ou
registro de empresarie individual), no qual estejam expresses seus pederes para exercer direitos e assumir
obrigacoes em decerréncia do tal investidura, acompanhado da copia autenticada de documento de
iclentiﬁcacao eﬁcial com foto (Carteira de ldentidade ou outro equivalente) e a preva de inscrieao no Cadastro

de Pessoas Fisicas (CPF) do(a) mesmo(a).
5.6.. Cada licitante devera apresentar-se com apenas um representante legal que, deviciamente munide de
instrumento habil dc mandate, Sera 0 unico admitido a intervir nas fases do processo licitaterio.

5.7.. As microempresas e empresas de pequeno perte que pretenderem se beneﬁciar nesta licitacao do regime
diferenciado e faverecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, deverae apresentar declaracao que se
enquadram come microempresa ou empresa de pequene porte (cf. Anexo IV - Modelo "c").
5.8. A licitante microempresa ou empresa de pequeno perte que se enquadrar em qualquer das vedacoes do
artige 3°, paragrafo 4°, da Lei Cemplementar n° 123, de 2006, nae podera usufruir do tratamento diferenciado

previsto em tal diploma e, portanto. nﬁo devera apresentar a respectiva declaracao.

5.9. As licitantes que nae apresentarem a referida declaracao nae usufruirao do tratamento diferenciado
estabelecide na Lei Complernentar n° 123, de 2006;
5.10. Em atendimento ao § 2° do art. 22 da Lei Federal n° 8.666 de 21 do junhe dc 1993, as licitantes deverao
apresentar juntamente com a documentaciio de credenciamento, copia do CRC - Certiﬁcado de Registro

Cadastral, come condicao de participacao neste certame.
5.11. Os documentos de Credenciamento deverﬁo ser apresentados a Comissao de Licitacao no inicio dos
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trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes Documemaciio e Proposta, ou quando esta o exigir;

5.1 l.l.1A nae apresentacao do credenciamento nae inabilitara a licitante, mas impedira o seu representante

de se manifestar e responder em seu nome.
5.12. Quande um dos socies representantes ou responsaveis técnicos da Licitante participar de mais de uma
empresa especializada no objeto desta Licitacao, semente uma delas podera participar do certame licitatorio.
6. D0 PROCEDIMENTO
6.1. Se no dia supracitado nae havendo expediente ou ocerrende qualquer fate superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessﬁo sera automaticamente transferida para 0 primeiro dia (nil
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que 1150 haja cemunicacao da

Comissao Pcrmanente de Licitacao - CPL em contrario;
6.2. No local indicado serao realizados es procedimentos pertinentes a esta TOMADA DE PRECOS, com

respeito a:
6.2.1. - recebimento dos envelopes Documentacao e Proposta;
6.2.2. - abertura dos envelopes Documentaciio e veriﬁcacao da situacao da licitante;
6.2.3. - abertura dos envelopes Proposta das licitantes habilitadas.
6.3. As decisoes da Comissao de Licitacao serae comunicadas mediante publicacao, pelo menos por 01 (um)
dia, salvo com referéncia aquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante oficio, aes
representantes legals das licitantes, principalmente, quanto a:
6.3.1. - habilitacao ou inabilitaciio da licitante;
6.3.2. - julgamento das propostas;
6.3.3. - resultado de recurso porvenmra interposto;
6.3.4. - resultado dejulgamento desta TOMADA DE PRECOS.
6.4. A solicitacao de esclarecimento de duvidas a respeito de condiooes do Edital e de outros assuntes
relacionados a presente licitacao devera ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame, de
preferéncia, até o 3° (terceire) dia util que anteceder a data estabelecida no preambulo deste Instrumento
Convecatorio para a reuniae de recebimento e abertura dos envelopes Documentaoao e Proposta.
6.5. A resposta da Comissao de Licitacao ao pedido de esclarecimento formulado sera divulgada mediante
publicacﬁo, salvo com referéncia aquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante oficio, aes
representantes legais das licitantes.
7.

RECEBIMENTO

DOCUMENTACAO

E

INICIO

DA

ABERTURA

DOS

ENVELOPES

PROPOSTA

E

7.1. O representante legal da licitante devera entregar os envelopes Documentacao e Proposta no dia, herario
e local ja ﬁxados neste edital.
7.2. Nao sera aceita, em nenhuma hipotese, a participacao de licitante retardataria, a nae ser como ouvinte.
7.3. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Documentacao e Proposta, nae serao pennitidas quaisquer
retiﬁcacoes que possam inﬂuir no resultado ﬁnal desta TOMADA DE PRECOS.
7.4. Na primeira sessao, es envelopes contendo os documentos relatives a habilitacao serﬁo abertos, na
presenca das interessadas, pela Comissao de Licitacao, que fara a conferéncia e dara vista da documentacao, a
qual devera ser rubricada pelos representantes legais das licitantes presentes.
7.4.1. Abertos es envelopes de Documentacao, a Comissao de Licitacao, a seu juizo exclusive, podera
apreciar os documentos cle cada licitante e, na mesma reuniiio, divulgar o nome das habilitadas e das
inabilitadas.
7.5. A regularidade do cadastramento da licitante no Cadastro de Fornecedores do Municipio de MILHA sera
conﬁrmada mediante a exibicao do pertinente certificado, que sera rubricada pelos membros da Comissao e
pelos representantes legais das licitantes presentes e devera estar anexada ao restante da documentacae de
habilitacao, apresentada dentro do envelope Documentacao.
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7.5.1. Havendo irregularidade no cadastramento junto ao Municipie de MILHA, a licitante sera inabilitada.
Também sera inabilitada a licitante que nae esteja cadastrada no Municipio de MIL]-IA, nos termes desta
TOMADA DE PRECOS.

7.6. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigides no envelope Decumentacae,
eu es apresentarem em desacordo com 0 estabelecide nesta TOMADA DE PRECOS ou com irregularidades,
serae inabilitadas, nae se admitindo cemplementacao posterior.
7.7. N50 sendo necessaria a suspensao da reuniae para anélise da documentagzae eu realizacao de diligéncias
ou consultas, a Comissae decidira sobre a habilitacao de cada licitante. Se, eventualmente, surgirem diividas
que nae possam ser dirimidas de irnediate, as dﬁvidas serae censignadas em ata e a cenclusao da habilitacao
dar-se-a em sessao convocada previamente, on mediante oficio ou publicaciie.

7.8. Ocerrende e desdobramento da sessao de habilitacao, nova data e herarie serﬁo estabelecidos pela
Comissao de Licitacao para abertura dos envelopes Proposta.
7.8.1. As licitantes serao convocadas a cemparecerem, ﬁcande es envelopes contendo as referidas
Prepestas sob a guarda da Comissae de Licitacao, devidamente lacrados e rubricados no feche pelos seus
membros e pelos representantes legais das licitantes presentes.
7.9. Apos a abertura dos envelopes Documentacﬁo, es demais, contendo a Proposta, serﬁo abenos:
7.9.1. Se houver reniincia registrada em ata eu formalizada per escrito dc todas as licitantes ao direite de
interpesicao de recurso; eu
7.9.2. Depeis de transcerride e praze regulamentar, scm que tenha havide interpesicae de recurso; eu
7.9.3. Apes dado o cenhecimento do deferimento eu indeferimento do recurso interpeste.

7.10. A abertura dos envelopes Decumentacae e Proposta sera realizada em sessiie publica, da qual se lavrara
ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissao de Licitacae, consignando, se for e case, es registros
efetuades pelos representantes legais das licitantes presentes.
7.10.1. Censideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamacﬁe devera ser feita no ate da
reuniao pelos representantes legais das licitantes presentes;
7.10.2. A inabilitacao da licitante importa preclusae do seu direite de participar das fases subsequentes.
7.11. Todes es documentos e igualmente as propostas serao rubricados pelos membros da Cemissao de
Licitacae e pelos representantes legais das licitantes presentes a sessao.
7.1 1.1. Se nae houver tempo suﬁciente para a abertura dos envelopes Documentacae e Proposta em (mice
memento, em face do exame da decumentacae e da cenfermidade das propostas apresentadas com es requisites
do Edital, es envelopes nae abertes ja rubricados no fecho, ﬁcarae em poder da Comissae de Licitacao até a
data e horaries marcades para prosseguimento dos trabalhes.
7.12. Apes a fase de habilitacao, nae cabera desisténcia das propostas, salve per motive justo decorrente de
fate supervcnicnte e aceito pela Cemissao de Licitaciio.
7.12.1. Ultrapassada a fase de habilitacae das licitantes e abertos os envelopes Proposta, nae cabera
desclassiﬁcar as propostas de precos por motive relacienado a habilitacae, salve em razao de fates
supervenientes ou so conhecides apes ojulgamente.

7.13. E facultada £1 Cemissao de Licitacae eu 2'1 autoridade superior, em qualquer fase desta TOMADA DE
PRECOS, a premocae de diligéncia destinada a esclarecer eu cempletar a instrucﬁe do processo, vedada a
inclusae posterior de documentos ou infermacae que deveriam constar originariamente da decumentacae e das
propostas no ate da sessao publica;

7.13.1 Na hipotese de necessidade de suspensao da sessae para a realizacae de diligéncias, com vistas ao
saneamento de duvidas, a sessae sera reiniciada mediante aviso prévie aes licitantes com no minimo, 24 (vinte
e quatre) horas de antecedéncia, e a ocorréncia registrada em ata da sessﬁe.
7.14. Os envelopes contendo as propostas das licitantes inabilitadas ﬁcarao a dispesicae da Comissae dc
Licitacae pelo periodo de 10 (dez) dias titeis, centades do encerramento da licitacae (transcerrido e praze

regulamentar para interpesicao de recurso contra o resultado da licitacao ou, se for o case, quando denegades
es recursos interpestos), apos o que serao destruidos pela Cemissao de Licitacao.
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8. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
8.1. Até o dia, herario e local ﬁxades no preambule deste Edital, cada licitante devera apresentar a Comissao
de Licitaeao, simultaneamente, sua documentacae e proposta de precos, em envelopes separados, fechados e
rubricados no feche, contendo em suas partes externas e frentais, em caracteres destacades, alem do nome
cemercial da licitante, es seguintes dizeres:

TOMADA DE PRECOS N“ 1407.01/21-TP
COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE MILHA
DOCUMENTACAO - ENVELOPE N“ 1
PROPONENTE:
CNPJ N°
TOMADA DE PRECos N“ 1407.01/21-TP
COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE MILHA
PROPOSTA - ENVELOPE N° 2
PROPONENTE:
CN PJ N“
9. DA HABILITACAO
9.1. Como cendicao prévia ae exame da decumentacao de habilitacao, a Comissao de Licitacae veriﬁcara e
eventual descumprimento das condicoes de participacae, especialmente quante a existéncia de sancao que
impeca a participacﬁo no certame eu a futura contratacao, mediante Censulta Consolidada de Pessea J uridica
junte ao TCU no seguinte enderece eletronicoz https:I/certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
9.2. As censultas previstas na cendicao anterior realizar-se-ao em nome do licitante e também de seu socie
majeritario/administrador ou representante legal, per forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992;
9.3. Censtatada a existéncia de sancao elou eventual descumprimento das cendicoes de participacao, e
presidente da CPL reputara a licitante inabilitadag
9.4. Efetuada a veriﬁcacao referente ao cumprimente das condicoes de participaciie no Certame e inexisténcia
de sancdes, a habilitacae das licitantes sera realizada mediante a apresentacae dos seguintes documentos:
10. DA DOCUIVIENTACAO - ENVELOPE N” 1

10.1. Relatives in Habilitacao Juridica:
a. Ne case de empresario individual: inscricae no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
b. Ne case de sociedade ernpresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIREL1: ate
constitutive, estatute eu contrato social em vigor, devidamente registrade na Junta Comercial da respectiva
sede. acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidaciie respectiva;
c. No case de sociedade simples: inscricae do ate constitutive no Registro Civil das Pessoas .1 uridicas do local
de sua sede, acompanhados de todas as alteraooes ou da consolidacae respectiva;
d. No case de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pals: decreto de autorizacae;
e. CCMEI - Certificade de Cendioae de Microempreendedor Individual, no case de Micreempreendedores

Individuals;
f. Apresentar copia autenticada de documento de identificacao oﬁcial com foto (Carteira de ldentidade eu outro
equivalente) e a preva de inscricae no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) do sécie administrador e/on
representante legal da empresa;

f.1 Ne case do representante da empresa seja precurador, a empresa devera apresentar também procuracao

publica ou particular recenhecida ﬁrrna, com poderes para que a pessea pessa representar em seu nome em
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qualquer fase deste Pregﬁe, acempanhada da cepia autenticada de documento de identiﬁcacae eficial com foto
(Carteira de Identidade ou outro equivalente) e a preva de inscricae no Cadastre de Pessoas Fisicas (CPF) do(a)
outorgade(a);

g. Prova de inscricao no Cadastre Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), com data de emissae nae superior a
180 (cente e eitenta) dias.

10.2. Relatives I‘: Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/Seguridade Social, mediante certidao cenjunta negativa de
débitos, ou positiva com efeites de negativa, relatives aes tributes federais e a Divida Ativa da Uniao;
b. Prova dc regularidade para com a Fazenda Estadual, do demicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e cempativel com o obj eto contratual;
c. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do demicilio eu sede do licitante, pertinente ae seu
ramo de atividade e compativel com o objeto centratual;

d. Prova de regularidade relativa ae Funde de Garantia do Tempe de Service (FGTS), mediante Certiﬁcade de
Regularidade do FGTS;
e. Prova de inexisténcia de débitos inadimplides perante a Justica do Trabalho, mediante Certidiie Negativa dc

Débites Trabalhistas (CNDT), eu certidae positiva com efeites dc negativa.
10.2.1. Case a licitante detentora do mener prece na cendicae dc microempresa ou empresa de pequeno
porte. devera apresentar teda a decumentacao exigida para efeite de cemprevacae de regularidade ﬁscal,
Inesme que esta apresente alguma restricae, sob pena de ser inabilitado.
10.2.1.1. Case a licitante, microempresa eu empresa de pequeno perte, havendo alguma restricae na
cemprovacao de sua regularidade ﬁscal e Trabalhista, ser-lhe-a assegurade o praze de 05 (cinco) dias uteis, a
centar do memento em que for declarade vencedor do certame, prerrogavel per igual periede, para a
regularizacae da decumentacae, pagamento ou parcelamento do débite, e emissao de eventuais certidoes
negativas ou pesitivas com efeite de certidao negativa;
10.2.1.2. A prerrogacao do praze a que se refere 0 subitem anterior devera sempre ser concedida pela

Administracao quando requerida pelo licitante, a nae ser que exista urgéncia na centratacae eu praze
insuﬁciente para e empenhe devidamente justiﬁcades;
10.2.1.3. A nae-regularizacae da decumentacao, no praze previsto, implicara decadéncia do direito a

centratacae, sem prejuizo das sancees previstas no artige 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultade a
Administracae cenvecar es licitantes remanescentes, na erdem de classiﬁcacae, eu revegar a licitacae.
10.3. Relatives is Qualiﬁcaci-io Economico-Financeira:
a. Certidao negativa de faléncia eu concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessea juridica, ou dc
execucae patrimonial, expedida no demicilio da pessea fisica, dentro do prazo de validade previsto na prepria
certidae, eu, na omissao desta, com data de emissae nae superior a 30 (trinta) dias;
b. Balance patrimonial e demenstracoes centabeis do ultimo exercicie social, ja exigiveis e apresentades na
ferma da lei e registrade na Junta Comercial.
b. 1) sociedade criada no exercicie em curse:

- fetecepia do Balance de Abertura, devidamente registrado ou autenticade na Junta Comercial da
sede eu demicilio da licitante;
b.2) Para sociedades anonimas, regidas pela Lei n° 6.404/1976, 0 balance patrimenial e as demenstracoes
contabeis do tiltimo exercicie social devem ter side, cumulativamente:
- registrados e arquivades najunta comercial;
~ publicades na imprensa eﬁcial da Uniao, eu do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que
esteja situada a sede da companhia;
~ publicades em jemal de grande circulacae editade na lecalidade em que esteja situada também a sede da

companhia.
b.3) 0 balance patrimonial e as demenstracees centabeis deverae estar assinadas pelo representante legal da
RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N" 406 CENTRO MILHA
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empresa e por Contador ou por outro proﬁssional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.
b.4) As empresas optantes pelo regime de tributaoao sobre 0 lucro real/presumido, através da escrituraoao
digital SPED (ECO), conforme dispﬁe os art. 3° da lnstruoao Normativa RFB n°. lnstruoio Normativa RFB n°
1594, de 01 de dezembro de 2015 da Receita Federal do Brasil. Ficando a exigéncia de apresentaeao do
Balaneo Patrimonial do ﬁltimo exercicio social, a ser apresentado no prazo que determina o art. 5° da lnstrueao
Normativa RFB, bem como o que determina a Jurisprudénoia no Acordao TCU n° 2.669/2013 de relatoria do

Ministro Valmir Campelo.
c. O Microempreendedor Individual-MEl que no ano~calendario anterior nao tenha auferido receita bruta de
até R$ 8l.000,00 (oitenta e um mil reais), esta dispensado da apresentaoﬁo do Balanoo Patrimonial e
demonstragoes contabeis do ﬁltimo exercicio social na forma do item anterior, conforme art. 1.179 § "2 do
Codigo Civil e artigo I8-A, § l2 da Lei Complementar n° l23i2006, entretanto deveré apresentar a
DASNSIMEI (Declaraoﬁo Anual do Simples Nacional - Microempreendedor Individual).

d. Comprovaoiio do Capital Social equivalente a 10% (dez) por cento do valor estimado desta lioitaoao.

10.4. QUALIFICACKO TECNICA
10.4.1. Equipe Técnica
l0.4. I .l. Para a exeouoao dos servieos a eontratada devera possuir e manter a seguinte equipe técnica minima
em seu quadro permanente com a seguinte qualiﬁcaoao:
10.4.1.2. Equipe Chave Minima - Proﬁssionais de Nivel Superior:
a) 01 Arquiteto e urbanista;
b) Ol Engenheiro civil;

o) Ol Engenheiro elétrico;
d) Ol Geologo
e) 0| Técnico em edificaqoes.
10.4.1.3. A proponente devera apresentar certidﬁo de registro e regularidade peramte os Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e/ou Conselho federal dos
técnieos industriais - CFT, assim como a certidao de registro de todos os proﬁssionais apresentados como
participantes da equipe chave minima.

10.4.2. Capacidade Técnica Profissional;
10.4.2.1. A comprovaoao da capaoidade técnica-proﬁssional para desempenho da atividade pertinente e
oompativel em caracteristicas com o objeto desta licitaeao deveré ser feita por intermédio de Certidao de
aeervo técnico com atestado devidamente registradajunto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronornia CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e/ou Conselho federal dos técnicos industriais - CFT,

em que conﬁgure o nome do proﬁssional apresentado no item anterior, comprovando ter executado servioos do
earaoteristicas técnicas e similares as do objeto da presente licitaoao e cujas parcelas de maior relevancia
técnica e valor signiﬁcativo tenham sido;

Elaboraoao de Oroamento de Projetos.

Coordenagao de projetos de Engenharia e arquitetura;
Levantamento topograﬁco;
.l> 'l-.»Jl\-J—- :|||

Projeto de urbanismo;
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~ Projeto arquitetémico;
- Projeto dc instalaooes elétricas;
- Projeto de instalaooes hidro sanitarias;
%-~JO\L!\ | Projeto de combate a incéndio e pﬁnico;

9 - Projeto de calculo estrutural em estrutura de concreto;
l0 - Projeto de calculo estrutural em estrutura metalica;
l I - Elaboraeﬁo de oroamento e memorial descritivo;
I2 - Projeto de terraplenagem;
l3 - Projeto de Ponte;
I4 - Projeto de pavimentaoao asfaltica;
l5 - Projeto dc drenagem;
I6 - Projeto de bueiro;

I7 - Projeto de Sistemas de Abastecimento de Agua
a. Rede de distribuieao,
b. Estaeao elevatoria,
c. Adutora,
d. Estaoiio de tratamento.

I8 - Projeto de Sistemas de Esgotamento Sanitario
a. Rede coletora de esgoto,
b. Estaeao elevatoria,
c. Emissario ﬁnal,
d. Estaoao de tratamento dc esgoto.

10.4.2.2. Os proﬁssionais que compoem a equipe técnioa minima serao os Responsaveis Técnicos perante a
Prefeitura, além fazer parte do quadro da empresa proponente perante o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU eiou Conselho federal dos técnicos
industriais - CFT, cada um em sua area especifiea, comprovado através das respectivas certidoes de registro da
empresa.
10.4.2.3. Apos a efetivaoao da contrataeao, em caso de substituioao de proﬁssional da equipe técnica, deverzi a
empresa, submeter o curriculo e acervo técnico do proﬁssional su bstituto para aprovaeao. Caso nao seja aoeito,
a contratada devera providenoiar outro que preencha os requisitos.

10.4.2.4. A comprovaeao de vinculo empregaticio do proﬁssional devera ser feita mediante apresentaeao de
Carteira de Trabalho, Ficha de Registro de Empregados no Ministério do Trabalho ou Contrato de Prestaoao de
Servioos com ambas assinaturas reconhecida ﬁrma em cartorio. No caso de dirigente ou socio, apresentar
Contrato Social registrado na Junta Comercial com as Liltimas alteraeoes.
l0.4.2.5. Além dos Documentos acirna, cada proﬁssional devera apresentar Declaraoao de Concordéincia com a
inclusao de seu nome na equipe téenica para participar da execuoﬁo do objeto da preserite licitaeao, com firma
reconhecida em cartorio.
10.4.3. Capacidade Técnica-operacionalz
l0.4.3.l. A Gomprovaoao da capacidade técnica-operacional da empresa para desempenho da atividade

pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto desta licitaoao devera ser feita por intermédio de
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atestado em que conﬁgure o nome empresa concorrente na condioao de contratada para os servicos de
caracteristicas técnicas e similares as do objeto da presente licitaeao e cujas parcelas de maior relevancia
técnica e valor signiﬁcativo tenham sido;
l) Elaboracao de Orcamento de Projetos.
2) Coordenacﬁo de projetos de Engenharia e arquitetura;
3) Levantamento topograﬁco;

4) Projeto de urbanismo;
5) Proj eto arquitetonico;
6) Projeto de instalacoes elétricas;
7) Projeto de instalaeoes hidro sanitarias;
8) Projeto de combate a incéndio e panico;
9) Projeto de célculo estrutural em estrutura dc concreto;

l0) Projeto de célculo estrutural em estrutura metalica;

1 1) Elaboracao de orcamento e memorial descritivo;
I2) Projeto de terraplenagem;
13) Projeto de Ponte;
14) Proj eto de pavimentaoao asféltica;
15) Projeto dc drenagem;

16) Projeto de bueiro;
1'?) Projeto de Sistemas dc Abastecimento de Agua
a. Rede de distribuieao,
b. Estaoao elevatoria,

c. Adutora,
d. Estaciio de tratamento.
18) Projeto de Sistemas dc Esgotamento Sanitzirio

Rede coletora de esgoto.
Estagzao elevatoria,

Emissario ﬁnal,
P-pa-pm Estacﬁo de tratamento dc esgoto.

10.4.4. Servieos Técnicos De Terceiros
10.4.4.1. Na hipotese de a Contratada nao dispor de pessoal qualificado para a execucao dos servicos
Técnicos Auxiliares, esta podera subcontratar, sob sua total responsabilidade, outra empresa para que os faea,
cm rigorosa obcdiéncia as especiﬁcacoes. Neste caso, a Contratada devera submeter a Prefeitura para
aprovacao o nome e a qualiﬁcaoao dos subcontratados para a execucao dos servicos, devendo substitui-los caso
sejam rejeitados pela F iscalizaoao. Todos os sewicos deveréio ser apresentados com ART do Proﬁssional que

executou o servico.
I 1. Declaraeoes:
a) Declaracao que nao possui fato impeditivo que altere os dados para efetivaoao da sua habilitaoao, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores (Art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93) (cf. Anexo Ill - Modelo
i;As~);

b. Declaraoao de que a empresa niio utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei n° 9.854,
de I999. regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital (cf. Anexo Ill -
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Modelo "b");
c. Declaracao que a empresa se enquadra como Microempresa ou Empresa dc Pequeno Porte, conforme modelo
anexo a este Edital (cf. Anexo 111 - Modelo "c");

d. Declaracﬁo de disponibilidade de Equipe Técnica, conforme modelo anexo a este Edital (cf. Anexo 111 -

Modelo "d");
e. Declaraeao de Inclusao na Equipe Técnica, conforme modelo anexo a este Edital (cf. Anexo III - Modelo
new);

1 1.1. As declaracoes relacionadas acima e exigidas neste Edital deverao estar emitidas em papéis timbrados das
empresas e assinadas pelo 0 seu representante legal;
11.2. O representante legal que assinar, pela empresa licitante, devera estar credenciado/habilitado para esse

ﬁm:
1 1.2.1. A falsidade das declaracoes de que trata o item acima sujeitara o licitante as sancoes previstas neste

edital e em Lei;
I 1.3. Sera inabilitado 0 licitante que nao comprovar sua habilitaqﬁo, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitacao, ou apresenta-los em desacordo com 0 estabelecido neste Edital, e seus
anexos, ressalvado 0 disposto quanto 51 comprovacﬁo da regularidade ﬁscal das microempresas e empresas de
peq ueno porte;

11.4. Para ﬁns de habilitagao, a Comissao Permanente de Licitacao - CPL, podera veriﬁcar autenticidade de
cenidoes em orgaos on entidades emissoras de certidoes por sitios oﬁciais;
1 1.5. Nao serao aceitos documentos com indicacao de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente perrnitidos;
1 1.6. Divulgados os nomes dos licitantes habilitados, havendo inexisténcia de recursos efou desiaéncia exprmados

mesmos poi-todos os licitantes, ou apos ojulgamento dos recursos, serao abenos na mesma ou em outra sessao, apos
convocacao, os envelopes "02" - PROPOSTA DE PRECOS. de acordo oom as
deste Edital, colocados
a disposicao dos interessados para, depois, serem rubricados pelos membros da Comissao Permanent: de Licitacao
e licitarm presentes.
12. DA PROPOSTA - ENVELOPE N° 2
12.1. A proposta contida no Envelope n° 2 devera ser apresentacla da seguinte forma:
12.1.1. Emitida em papel timbrado, conforme modelo do Anexo I1, em original, de preferéncia emitida por
computador ou datilografada, em uma {mica via, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da empresa, como também rubricadas todas
as suas folhas;
12.1.2. Fazer meneﬁo ao niimero desta TOMADA DE PRECOS e conter a nome comercial da licitante, o
CNPJ, niImero(s) de telefone(s) e dc fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereeo com CEP, bem como
banco, a agéncia e os respectivos codigos e o nﬁmero da conta para efeito de emisséio de nota de empenho e
posterior pagamento;
12.1.3. Prazo de validade da Proposta, que sera de, no minimo, 60 (sessenta) dias que seracontada a partir da
data da abertura do envelope “O2”.

12.1.4. Oreamentos Detalhados (PLANILHA COM QUANTITATIVOS E PRECOS) conforme
Projetos/Oreamentos Basicos;
12.1.4.1 Especiﬁcacao completa do produto oferecido com informaeoes técnicas que possibilitem a sua
completa avaliacao, totalmente conforme descrito no ANEXO 1, deste Edital;
12.1.5. O valor maximo de cada um dos itens, nao poderao ser superiores aos valores unitarios estimados
constantes do Anexo 1 - Projeto Basico, deste Edital.
12.1.6. Assinatura do(s) representante(s) legal (is) da proponente.
12.1.7. Em caso de divergéncia entre:

a) Valor numérioo e por extenso, prevaleoe o descrito por extenso.
12.1.8. CasoapIopostasejaorr1issaeI11relzIcaoaopI'az1ode validadeseréconsiderado do item 12.1.3.
12.2. Os precos constantes do orcamento da licitante devcrao comer apenas duas casas deeimais apos a virgula,
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cabendo ao licitante na elaboracao da proposta, proceder ao arredondamento ou desprezar os mfimeros apos as
duas casas decimals dos centavos;
12.3. lndicacao tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licencas, alvaras, multas e/ou qualquer infracoes; (se
houver)
12.4. Quaisquer outras infonnacoes julgadas necessarias e convenientes pela licitante.
12.5. As licitantes deveriio, para ﬁns de elaboraoao da proposta, veriﬁcar e comparar todas as informacoes
fornecidas para execucﬁo dos servicos.
12.5.1. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissoes, bem, ainda, transgressoes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacao escrita :31 Comissao de Licitaeao,
para ﬁns de esclarecimento por parte da Comissao.
12.6. Em nenhuma hipotese o contendo da proposta podera ser alterado, seja com relacﬁo a prazo de entrega,

prazo de garantia e preco dos servicos, ou de qualquer outra condioao que importe modiﬁcacﬁo dos sens tennos
originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alteraooes essas que serﬁo analisadas

pela Comissao dc Licitacao.
12.7. Serao corrigidos automaticamente pela Comissao de Licitacao quaisquer erros de soma e/ou
multiplicaeao e o preco global das propostas, se faltar, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem
entre o preco unitario e o total, quando prevalecera sempre o primeiro;
12.8. A falta de data, assinatura efou rubrica nas declaracoes elaboradas pela propria licitante ou na proposta
podera ser suprida pelo representante legal presente a reuniao de abertura dos envelopes Documentacao e
Proposta com poderes para esse fim; e
l2.8.l. A falta do CNPJ e/ou endereco completo podera também ser preenchida pelos dados constantes dos

documentos apresentados dentro do Envelope n.° 01 - DA DOC UMENTACAO.
12.9. Caso a proposta melhor classiﬁcada nao tenha sido ofertada por microempresa ou empresa do pequeno

porte e houver proposta de microempresas e empresas de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento)
superior a melhor oferta, proceder-se-a da seguinte forma:
12.9.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte podera, no prazo dc 10 (dez minutos), contados da
solicitacao do Presidente da Comissao Permanente de Licitacao, na sessao de habilitacao e julgamento das
propostas, apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situacao em que,
atendidas as exigéncias habilitatorias, sera adjudicado em seu favor o objeto deste TOMADA DE PRECOS;
12.9.2. N50 sendo vencedora a microempresa ou empresa dc pequeno porte melhor classiﬁcada, na forma da

subcondieao anterior, o Presidente da Comissao Permanente de Licitacao, convocara os licitantes

remanescentes que porventura se enquadrem na situacao descrita nesta condicao, na ordem classiﬁcatoria, para
o exercicio do mesmo direito;
12.9.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigao, sera realizado sorteio que deﬁnira a ordem de
convocaoﬁo para o encaminhamento da oferta ﬁnal do desempate.
12.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparaeﬁo e apresentacﬁo dc suas propostas e a
Administraoao nfio sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao ou do
resultado do processo licitatorio;
12.1 1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e sens Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluirse-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administraeao;
12.12. Nao serao considerados motivos para inabilitacao ou desclassiﬁcacao, a
da Comissao Pennanente de
Licitacao, simples omissoes ou inegularidades Formals na documaitagzao de habilitaoao e proposta, desde que sejam
imelevantes, nao prej udiquem o perfeito entendimento e nao comprometam, restrinjam ou ﬁ'ustIem o carater oompetitivo do
procedimento licitatorioobservados os principios da isonomia e do interesse pﬁblico;
12.13. Abertos os envelopes contendo as propostas de preoos, seré as mesmas colocadas a disposicao para analise e
rubricas.
12.14. Qualquerpedidode inabilitacao on desclassiﬁcaI;5o,decorrcnte dablabilitacao ou da Propcsta de Preoo, dcveré
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constar, em ata, obrigando-se 0 licitante que fez a solicitacao a apresentar a oomissao, suas razoes.

12.15. Apos lavrada a ata oorn registro dos fatos ocorridos durante a reuniao, ela sera lida e assinada pelos licitantes

presentes.
12.16. Nao serao consideradas vantagens nao previstas neste Edital, nem ofeitas baseadas em outras propostas,
Iessalvadas as excecoes plevistas no § 3°. do artigo 44, Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.
12.17. Para efeito dejulgamento das propostas, esta licitacao é oonsideiada dotipo "MENOR PRBCO GLOBAL".
12.18. Veriﬁoando-se igualdade de oondiooes entre duas ou mais propostas, depois de observado o disposto no
paragrafo 2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, pnooessar- sé-a sorteio, pam desempate, em ato pﬁblico, para o qua]

todos os licitantes serao convocados.
12.19. Sera assegurado, como
de desempate. preferéncia de contratacao para as Microen-Ipresas e Empresas

de pequeno porte, oonfomie Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006.
12.20. Entendem-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam 10% (dez por cento) superiores a proposta de menor preoo.
12.21. Ocorrendo discordancia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao estes altimos;
12.22. Serao desclassiﬁcadaaiajllopostas que:
12.22. 1 . Apos a analise das propostas, serao desclassiﬁcadas, com base no artigo 48, incisos 1 e II da Lei n.°
8.666/93. as propostas que:
a) Apresentacao de propostas que nao atenderem, no todo ou em parte, as disposicoes deste Edital.
b) Apresentacao de preeos exoessivos (precos superiores ao praticado no mercado).
c) A critério da Comissao Permanente dc Licitaeao, as propostas que apresentarem irregulmidades,
defeitos relevames on vicios que diﬁcultem ou impossibilitem o seu entendimento.
d) Propostas entregues apos o prazo exigido.
e) Quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas especiﬁcacoes exigidas.
f) Conﬂitem com as normas deste Edital ou da legislacao em vigor;
g) Sejam inoompletas, isto é, nao contenham informacao (fies) suﬁciente (s) que permita (m) a
perfeita identificacao do produto on servico licitado;
h) Contiverem qualquer limitaeao ou condioao substancialmente contrastante com o presente Edital,
ou seja, manifestamente inexequiveis, por decisao da Comissao de Licitacao;
i) Apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que
nao venliam a ter demonstrada sua viabilidade através de documentacao que comprove que os custos dos
insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeﬁcientes de produtividade sao compativeis com a
execucao do objeto; e
i.1). Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
i.1.a) media aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenla por cento) do valor
orcado pela Admlnistracao; ou
i.1.b) valor orcado pela Administracao.
12.22.2. Das licitantes classiﬁcadas na forma das alineas "i.l.a" e "i.1.b" cujo valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas acima mencionadas, sera exigida,

para assinatura do contrato. prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56
da Lei n° 8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor da correspondente
proposta.
12.22.}. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassiﬁcadas, a
Comissao de Licitacao podera ﬁxar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias (Iteis para apresentacao de nova
documentaeao e/ou de outras propostas, escoirnadas das causas referidas nas Condiciies anteriores.
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12.23. Ultrapassada a fase de liabilitagao e abertos os envelopes “O2” -PROPOSTA DE PRECOS:
a) Nao cabe inabilitacao de qualquer licitante por motivo relacionado aquela fare,
salvo em Iazao de fatos supervenientes ou so conhecidos apos ojulgarnento.
b) Nao cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo deeonente de fato superveniente e aoeito pela
Comissao Permanente Central de Licitacao.

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1. Apos analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta TOMADA DE PRECOS e seus
Anexos sera declarada como mais vantaj osa para a Administracao a oferta de menor preco GLOBAL.
13.2. A Comissao de Licitaoao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do
Municipio ou, ainda, de pessoas ﬁsicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisao.
13.3. A Comissao de Licitacao efetuara analise individual dos precos unitarios cotados nas propostas das
licitantes.

13.4. Caso se veriﬁque na proposta de menor valor global a ocorréncia de itens com precos manifestamente
superiores aos orcados pelo Municipio de MILHA, deverao ser estabelecidas, por meio de acordo com a
licitante ofertante do menor preco. novas bases condizentes com os custos envolvidos.
13.5. Considera-se menor preco global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatorio dc todos os

itens da planilha de preeos apresentada de pela proponente.
13.6. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta TOMADA DE PRECOS, inclusive
ﬁnanciamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.
13.7. Nao se admitira proposta que apresentar precos global ou unitario simbolicos, irrisorios on de valor
zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que esta TOMADA DE PRECOS nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a

materiais e instalacﬁes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela on a totalidade
da remuneracao.
13.8. A Comissao de Licitaeao, além do recebimento e exame das propostas, caberé o julgamento da
obediéncia as Condicoes aqui estabelecidas. bem. ainda, em seus Anexos, e a decisao quanto as dﬁvidas ou

omissoes deste Edital.
14. DOS PRECOS

14.1. A licitante devera indicar os precos unitario e total por item, ﬁxos e irreaj ustaveis e, ainda, o global da
proposta.
14.2. Os precos sao ﬁl'|'1‘16S e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentacao
da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preoos contratuais poderao ser reajustados, tomando-se
por base a data da apresentacao da proposta, com base no INCC -Indice Nacional da Construcao Civil ou outro
equivalente que venha a substitui-lo, caso este seja extinto.

14.3. Nos preoos cotados deverao estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos,
instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enﬁm, quaisquer outras
despesas necessarias a realizacao dos servicos.

14.4. Para efeito de elaboracao da proposta nao poderao ser alterados os quantitativos indicados nas planilhas
de orcamento do Municipio de MILHA;
l4.4.1.Caso haja alguma divergéncia entre os qnantitativos indicados na proposta e os indicados nas
planilhas de oroamento do Municipio de MILHA, a Comissao de Licitaqao reserva-se o direito de corrigir e
refazer os calculos da proposta;
14.5. Os quantitativos indicados na planilha de orcamento sao meramente estimativos, nao acarretando ao

Municipio de MILI-LA qualquer obrigacao quanto a sua execucao ou pagamento.
14.6. A cotacao apresentada e levada em consideracao para efeito dc julgamento sera de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, nao lhe cabendo o direito do pleitear qualquer alteracao, seja para mais ou para
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menos.
14.7. S6 serao aceitas cotaedes em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arabicos e, de
preferéncia, também por extenso, prevalecendo este ﬁltimo, em caso de divergéncia, desprezando-se qualquer
valor além dos oentavos.
14.8. As planilhas orcamentarias das empresas licitantes deverao ser assinadas pelo engenheiro
responsavel com o devido mfimero de inscriciio no CREA conforme Arts. 14 e 56 da Lei 5194/66.
14.9. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,

retardadores ou impeditivos da exeeucao do ajustado, ou ainda, em caso de forea maior, caso fortuito ou tato
do principe, conﬁgurando area economica extraordinaria e extracontratual, podera, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situacao, e antes de recebida a ordem de compra, ser restabelecida a
relaeao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicao da Administracao

para a justa remuneracao do fomecimento, objetivando a manutencao do equilibrio econamico-ﬂnanceiro
inicial do contrato, na forma do artigo 65, ll, "d" da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
15. PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1. O prazo para execucao dos sewioos sera a partir da assinatura do contrato até o ﬁnal de vigéncia, podendo
ser prorrogado conforme a Lei Federal 8.666/93.
15.2. O prazo para inicio dos servioos sera de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de
Servico expedida pelo Municipio de MILHA e o da conclusao, o proposto pela licitante vencedora, deﬁnido no
processo licitatorio;
15.3. Os pedidos de prorrogacao de prazos serao dirigidos a Secretaria competente. até 10 (dez) dias antes da
data do término do prazo contralual.
15.4. Os pedidos dc prorrogacao deverao se fazer acompanhar de um relatorio circunstanciado adaptado as
novas condiooes propostas. Esses pedidos serao analisados e julgados pela fiscalizacao da Secretaria

competente da Prefeitura Municipal de MILHA.
15.5. Os atrasos ooasionados por motivo de forea maior ou caso fortuito, desde que notiﬁcados no prazo de
48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria competente da Prefeitura Municipal de MlLHA., nao serao
considerados como inadimplemento contratual.
15.6.Qua|quer servico a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera ser previamente comunicado

ao Municipio do MILHA;
16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, a licitante podera apresentar recurso ao
Presidente da Comissao de Licitaoao, no prazo de 05 (cinco) dias iiteis, a contar da intimacao do ato ou
lavratura da ata, nos casos de habilitaoao ou inabilitaoao da licitante ou do julgamento das propostas, anulacao
ou revogacao desta TOMADA DE PRECOS.
16.2. Os recursos serao protocolados na Prefeitura Municipal de MlLHA., e encaminhados a Comissao de
L-icitacao.
16.3. Os recursos deverao ser interpostos mediante petieao devidamente arrazoada e subscrita pelo
representante legal da recorrente, dirigida a Comissao de Licitaeao da Prefeitura Municipal de M1LHA..
16.4. Para efeito do disposto no § 5° do art. 109 da Lei n° 8.666/93. ﬁcam os autos desta TOMADA DE
PRECOS com vista franqueada aos interessados.
16.5. lnterposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes que poderao impugna-lo no prazo de 05
(cinco) dias titeis. Findo esse periodo, impugnado ou nao o recurso, a Comissao de Licitagao podera, no prazo
de 05 (cinco) dias titeis, reconsiderar a sua decisao ou fazé-lo subir, devidamente informado, ao ordenador de
despesas do Municipio de MILHA.
16.6. Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa da licitante que pretender reconsideracao
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total ou parcial das decisoes da Comissao de Licitacao deverao ser apresentados por escrito, exclusivamente
anexando-se ao recurso proprio.

11. DA ADJUDICACAO
17.1. A execucao dos servioos correspondente ao objeto desta TOMADA DE PRECOS sera adjudicada a
empresa que atender todas as Condicoes deste Edital.
17.2. Se, por motivo dc forca maior. a adjudicacao nao puder ocorrer dentro do periodo de validade das

propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Municipio de MILHA, podera ser solicitada
prorrogacao geral da validade referida a todas as licitantes, por igual prazo, no minimo.
17.3.. Deconidos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes
Documentagao e Proposta, sem a solicitacao de prorrogaeao de prazos ou a convocaeao para celebracao do
contrato, respectivamente, ﬁcam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

18. on CONTRATACAO
18.1. A contratacao decorrente desta licitacao sera formalizada mediante celebracao de termo dc contrato,
cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatorio, conforme Anexo IV “Minuta do Contrato”

cujas disposicoes disciplinarao as relacoes entre o MUNICIPIO DE MILHA e o licitante vencedor.
18.2. O MUNICIPIO DE MILHA convocara o licitante vencedor, que tera o prazo maximo de 05 (cinco)
dias para assinar o respectivo contrato.
18.3. I-lavendo rec-usa na assinatura do Contrato, é facultado a Contratante, independentemente da aplicaeao
das saneoes administrativas ao licitante faltoso, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para fazé-lo.
18.4. Se, por ocasiao da formalizacao do contrato, as certidoes de regularidade de débito da Adjudicataria
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), a
Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade
vencidos, o orgao licitante veriﬁcara a situacao por meio eletronico habil de informacoes, certiﬁcando nos
autos do processo a regularidade e anexando os documentos passiveis de obtencao por tais meios, salvo
impossibilidade devidamente justiﬁcada.
18.5. Se nao for possivel atualiza-las por meio eletronico habil de informaooes a Adjudicataria sera notificada
para. no prazo dc 03 (trés) dias D1315, mediante a aprescntacao das certidoes respectivas, com prazos de
validade em vigéncia, sob pena de a contratacao nao se realizar.
18.6. Cada contratacao ﬁrmada com a fomecedora tera vigéncia de acordo com as disposicoes deﬁnidas no
contrato ou instrumento equivalente, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

18.7. A Contratada devera manter durante toda a execucao da contratacao, em compatibilidade com as
obrigaeoes assumidas, todas as condicoes dc habilitacao e qualiﬁcacao exigidas na lieitacao;

18.8. Durante a vigénoia da contratacao, a fiscalizaoao sera exercida por um representante da Contratante, ao
qual competira registrar em relatorio todas as ocorréncias e as deﬁciéncias verificadas e dirimir as duvidas que
surgirem no curso da execucao contratual, de tudo dando ciéncia a Administracao.

19. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
19 .1. A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condiooes contratuais, acréscimos ou supressoes
no quantitativo do objeto contratado, até o limite dc 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

do Contrato, eonforme 0 disposto no § 12, art. 65, da Lei n2 8. 666/93 e suas alteracoes posteriores.
20. DAS RESCISOES CONTRATUAIS
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20.1-A rescisﬁo contratual poderé ser:
20.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos cnumcrados nos incisos I a
X11 do art. 78 da Lei Federal n° 8.666193;

20.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizaqﬁo escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja convcniéncia da Administragao;
20.1.3. Em caso de rescisﬁo prevista nos incisos X11 e XV11 do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa
do CONTRATADO, seré esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver
sofrido;
20.1.4. A rescisﬁo contratual de que trata 0 inciso I do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no art. 80,
incisos I a IV, ambos da Lei n° 8. 666f93.

21. DO PAGAMENTO E DA ORIGEM DOS RECURSOS

21 . 1 . Os pagamentos seriio efetuados em conformidade oom os valores da proposta do licitante vencedor.
21.2. 0(5) pagamemo(s) a0(s) vencedor(es) sera (50) efemado (s) através dc cheque nominal ou deposito direto na
conta, ao conlratado em até 30 (trinta) dias apos a apresentaoao das respectivas faturas. notas ﬁscais e recibos a
tesouraria, correspondentes ao savioo executado, depois de atestado pelo setor competente, ou de aoordo com o
oomrato.

21.3. As despems decorrentes da execuoao dos sewioos ﬁcarﬁo por conta da classificaqzao owamemaria prevista no
Oroamento do Municipio com as seguintes dotaoﬁes: Exercicio 2021 Atividade 1301.lS1220018.2.071 Func. da
Secretaria dc Obras, Infraestru mra e Servioos Piiblicos, Classiﬁcaoiio econdmica 3.3.90.39.00 Outros sew. de
tcrc. pessoajuridica, Exercicio 2021 Atividade 0601. 121220024.2.00S Funcionamento do Setor Administrative
da Secretaria dc Educacao, Classiﬁcagﬁo econémica 3.3.90.39.00 Outros serv. dc terc. pessoa juridica,
Excrcicio 2021 Atividadc 070l.10l220033.2.025 Manutengéio do Setor Administrative da Secretaria de Safide

do Municipio, Classiﬁcaqﬁo economica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica, Exercicio 2021

Atividade 1201.04l220004.2.066 Funcionamento da Secretaria dc Planej, Administragao e Finangas,
Classiﬁcagao economica 3390.39.00 Outros sew. de terc. pessoa jurldica, Exercicio 2021 Atividade
0801 .081220040.2.042 Manutenoao do Setor Admin. da Sec. de As sisténcia Trabalho, Empreed. e 1. Social,
Classiﬁcaqéo econémica 3390.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
21.4. O prazo para pagamento seré de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentagio da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada.
21.5. O pagamento semente sera efetuado pelo servidor competente, da Nota F iscal/Fatura apresentada pela
Contratada, que conteré 0 detalhamento dos servigos prestados.
21.6. A veriﬁcaqﬁo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular
cumprimento das obrigaqzﬁes assumidas.
21.7. Havendo erro na apresentaoﬁo da Nota Fiscal/Falura ou dos documentos pertinentes a contratagzﬁo, ou,
airida. circunstancia que impeoa a liquidacﬁo da despesa, o pagamento ﬁcaré pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-2'1 apos a comprovagﬁo
da regularizagzao da situagzﬁo, nﬁo acarretando qualquer fmus para a Contratante.
21.8. Antes do pagamento, a Contratante realizaré consulta junto ao Cadastre de Fomecedores e, se
necessério, aos sitios oﬁciais, para veriﬁcar a manutenoiio das condiqoes de habilitaqao da Contratada, devendo
0 resultado ser impresso, autenticado ejuntado ao processo de pagamento.
21.9. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na
legislagﬁo vigente.
21.10. Seré considerada data do pagamento 0 dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
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21.1 1. A Contratante nﬁo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada,
que porventura n50 tenha sido acordada no contrato.
22. DAS PENALIDADES

22.1. O atraso injustiﬁcado na execuoao dos senrigos ou o descumprimento das obrigaqoes estabelecidas no
contrato sujeitara a licitante vencedora a multa de 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia e por ocorréncia
sobre 0 valor total do contrato, até 0 mziximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de I5 (quinze) dias,
uma vez comunicado oficialmente.

22.2. Pela inexecuoao total ou parcial do objeto desta TOMADA DE PREQOS, o Municipio de MILHA
podera, garantida a prévia defesa, aplicar é licitante vencedora as seguintes saneoes:
22.2.1. Adverténcia;
22.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre 0 valor total contratado, no caso de inexecuoao do contrato,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagﬁo oficial;
22.2.3. Suspensﬁo temporaria de participar em licitaeao e impedimento de contratar com o Municipio de
MILHA pelo prazo dc até 2 (dois) anos;
22.2.4. Deelaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraoao Piiblica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punieao ou até que seja promovida a reabilitaeao perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a licitante ressarcir a Administraoao pelos
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sanqiio aplicada com base no subitem anterior.
22.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estara sujeita as penalidades
tratadas na Condigao anterior:
22.3.1. Pela recusa injustiﬁcada em assinar o contrato;

22.3.2. Pela nao apresentaoao da garantia de que trata este Edital;
22.3.3. Pelo atraso na execueéio dos servieos, em relaeéio ao prazo proposto e aceito;
22.3.4. Pelo nﬁo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro;
22.3.5. Pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execuoiio dos servieos, que vier

a ser rejeitado, caracterizada se a substituieao nao ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para
tanto estabelecido pela ﬁscalizaoﬁo, contado da data da rejeieao; e
22.3.6. Pela recusa em refazer qualquer servieo que vier a ser rejeitado caracterizado se a medida néio se
efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela ﬁscalizagao, contado da
data de rejeioﬁo.
22.3.7. Pelo descumprimento de alguma outra condigao estipulada neste Edital e em sua proposta.
22.4. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ﬁcara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua

inscrieao no Cadastre de Fornecedores do Municipio de MILHI51 e, no que couber, as demais penalidades
referidas no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.
22.5. Comprovado 0 impedimento ou reconhecida a forea maior, devidamente justificado e aeeito pelo
Municipio, em relaeao a um dos eventos arrolados na Condigao 77, a licitante vencedora fioara isenta das
penalidades mencionadas.
22.6. As saneoes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitaeao e impedimento de contratar
corn a Administraeao Pﬁblica, e declaraeiio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraeao
Ptiblica poderao ser aplicadas a licitante vencedorajuntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos
a serem efemados.
23. DA IMPUGNACAO DO EDITAL
23.1. 13 facultado a qualquer cidadﬁo impugnar, por escrito, os termos da presente TOMADA DE PRECOS,
até 05 (cinco) dias Liteis antes da data ﬁxada para abertura dos envelopes de habilitagao (Documentagzﬁo),
devendo o Municipio de MILHA, por intermédio da Comissao de Licita<;5o,j\1lgar e responder a impugnaoao
em até O3 (trés) dias ﬁteis.

23.2. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante o Municipio de MILHA a licitante que
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nao o ﬁzer até 0 segundo dia titil que anteceder 51 data marcada para recebimento e abertura dos envelopes
Documentaoﬁo. apontando as falhas ou irregularidades que 0 viciariam, hipotese em que tal comunicagao nao

tera efeito de recurso.
23.3. A impugnaoao feita tempestivamente pela licitante nao a impediré de participar desta TOMADA DE
PRECOS até 0 trénsito em julgado da decisiio a ela pertinente.
23.4. A impugnaeﬁo interposta devera ser comunicada a Comissao de Licitagao, logo apos ter sido
protocolizadajunto ao Municipio de MILH/51.
23.5. N50 serﬁo conhecidas as impugnaqoes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante nﬁo habilitado legalmente ou nﬁo identiﬁcado no processo para responder pelo proponente.

24. DA TOMADA DE PRECO
_
24.1. Conforme a legislaeao em vigor e a critério do Municipio de MIL]-IA, esta TOMADA DE PRECOS
odera:
P 24.1.1. Ser anulada em qualquer fase do processo, se houver ilegalidade de oficio ou por provocagao de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; ou

24.1.2. Ser revogada, a juizo do Municipio de MILHA, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao
interesse ptiblico, decorrente de fate superveniente devidamente comprovado, pertinente e suﬁciente para
justiﬁcar tal conduta; ou
24.1.3. Ter sua data de abertura dos envelopes Documentaoao e Proposta transferida, por conveniéncia
exclusiva da Administraeﬁo.
24.2. Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta TOMADA DE PRECOS:
24.2.l.A anulaofio do procedimento licitatorio por motivo de ilegalidade n50 gera obrigaoiio de indenizar.

rcssalvado o disposto no paragrafo imico do art. S9 da Lei n.° 8.666/93;
24.2.2. A nulidade do procedimento licitatorio induz a do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado
na alinea anterior; e
24.2.3. No caso de desfazimento do processo licitatorio, ﬁca assegurado 0 contraditorio e a ampla defesa.
25. DAS CONSIDERACOES FINAIS

25.1. As diividas e/ou omissoes, porventura existentes nas Especiﬁcaqoes constantes dos Anexos deste Edital,
serao resolvidas pelo setor competente do Municipio de MILHA.
25.2. Todos os trabalhos deverao ser executados por mao-de-obra qualiﬁcada, devendo a licitante vencedora
estar ciente das normas técnicas correspondentes a cada sen/igos constantes das Especiﬁcaeoes.

25.3. A licitante vencedora ﬁcara obrigada a executar ﬁelmente os servioos programados nas espeoiﬁcaeoes,

nao se admitindo modiﬁcagoes sem a prévia consulta e concordéincia do Municipio de MILHA.
25.4. A licitante devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do contrato, o nome e
o mimero do telefone do seu preposto, que estara sujeito £1 aceitaoao do Municipio de MILI-IA, para representar
a licitante vencedora na execuqao do contrato.
25.5. Em caso de diivida, a interessada devera contatar a Comissﬁo de Licitaoao do Municipio de MILHA, na
RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA. N“ 406 CENTRO MILHA, ou pelo(s) telefone(s): (85) 996846419, para
obtengao dos esclarecimentos que julgar necessaries.
25.6. As informaeoes administrativas relativas a Licitaeao serao prestadas pela Comissao de Licitaooes,
situada na RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIILA, N” 406 CENTRO MILHA, no horario de 08:00 as 12:00hs e de
l3:00hs as 17:00 horas.
25.7. As informagoes relativas a Licitaeao serao repassadas também pela Comissao de Licitaqoes, através do
fone: (85) 996846419.
25.8. Pica ressalvada a possibilidade de alteraqao das condigoes contratuais em face da superveniéncia de
normas Federais, Estaduais ou Municipais, disciplinando a matéria.
25.9. A Administraeﬁo reserva-se o direito dc exigir dooumentaeao comprobatoria do cumprimento de todas
as exigéncias legais provenientes da execuqao dos servioos. bem como a promogao de diligéncia destinada a
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esclarecer a instrucao do processo (§ 3° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93).
25.10. Os casos omissos, assim como as dilvidas surgidas, serao resolvidas pela Comissﬁo de Licitaqao, nos

termos da legislacao pendente.
25.11. Rege a presente licitacao, por TOMADA DE PRECOS a Lei Federal 8.666/'93, Lei Complementar
123/2006 e restante legislacao sobre a matéria, bem como o contrato objetivado, notadamente quanto aos casos
omissos, eventuais alteracoes, rescisao e recebimento de seu objeto.
25.12. Quaisquer modiﬁcacao no Edital exige divulgacao pelo mesmo instrumento de publicacao em que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteracao nao afetar a formulacao das propostas;

25.13. No julgamento da habilitacao e das propostas, a Comissao de Licitacao podera sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisﬁo
fundamentada, registrada em Ata acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcacia para ﬁns de habilitagao

e classiﬁcacao;
25.14. A homologacao do resultado desta licitacao nao implicara direito a contratacﬁo;
25.15. As normas que disciplinam esta Tomada de Precos serao sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o principio da
isonomia, a ﬁnalidade e a seguranea da contratacao;
25.16. Em caso de divergéncia entre disposicao do Edital e das demais pecas que compoem o processo,
prevalece a previsao do Edital;
’
25.17. O Edital e seus Anexos poderio ser lidos e/ou obtidos no orgéio, situado na RUA PEDRO JOSE DE
OLIVEIRA, N° 406 CENTRO MILHA, nos dias dteis, no horario das 08 horas as 17 horas através do site
www.tce.ce.gov.br/licitacoes.
25.18. lnfonnacﬁo, esclarecimentos ou dirvidas em relacao ao Edital e seus Anexos, somente nos dias ﬁteis e

de expediente da Administracao, no horério das 08 horas as 17 horas.
25.19. Os autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados no orgao,

situado na Rua RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N” 406 CENTRO MILHA, nos dias iiteis, no horario das
08 horas as 17 horas.
25.20. Nos casos ornissos aplicar-se-ao as disposicoes constantes da Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores Cédigo de Defesa do Consumidor e da Lei Complementar n° 123, de 2006.

25.21. Os documentos necessaries £1 habilitacao e qualiﬁcacao, deverao ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de copia, devidamente autenticada.
25.22. As certidoes exigidas para habilitacao que sejam omissas quanto ao prazo de validade, sera
considerado o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de emissfio das mesmas.
25.23. Se possiveL sera infonnado de imediato 0 resultado da licitaeﬁo. Caso contrario, a sessao sera suspensa por
prazo considerado razoavel pela Comissao Permanente de Licitacao, sendo depois retomados os trabalhos; ou
marcar-se-a nova sessao. ocasiao que se apmsentara 0 julgamento da Tomada de Precos.
25.24. Serao inabilitados aqueles licitantes que nao cumprirem as disposicoes deste Edital, sendo-lhes entregue
intimagﬁo especificando a M370 de sua inabilitacao.

26. DOS ANEXOS
26.1. Sao partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
26.1.1. ANEXO I - Projeto Basico
26.1.2. ANEXO 11 - Modelo da Proposta de Precos
26.1.3. ANEXO lll - Modelo das declaracdes

26.1.4. ANEXO IV - Minuta do contrato
27.D0 FORO
27.1. As questoes decorrentes da execucao deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas
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administrativamente, serao processadas ejulgadas na Comarca do Municipio de MILHA, com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso 1, alinea "d" da

Constituicao Federal.
MILHA - CE, 24 de agosto 1 - 2021
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