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PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 10080004/21

ucrrAcA0 N“ 2009.01-21-cv

MODALIDADE: CONCORRENCIA
TlP(): menor preoo
REGIME DE EMPREITADA: MENOR PRECO GLOBAL

EORMA DE EXECUCAO INDLRETA
ORG;-10 QEQUISITANTE: Sec de Obras, lnfraestrutura e Urbanismo
LICITACAO REGIDA PELA LEI N“ 8.666'!93 e alteraeoes posteriores e demais legislaeoes aplicéveis.

LOCAL DA REUNIAO: RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N” 406 CENTRO MILH/1
(J Municipio de MILHA, através da Sec de Obras, lnfraestrutura e Urbanismo, torna piiblico. para conhecimento de
quantos possam se interessar, que, em obediéncia ao que preceitua as normas gerais da Lei Federal 8.666/93, :5 Lei
Complementnar n" 123, de 2006 e demais normas complementares. farzi realizar licitaoéo, na modalidade
CONCORRENCIA. de acordo com as disposigzoes deste instrumento.
()5 Envelopes n.“ Ol “DOCUMENTACFXO DE HABILITACAO" e n.° 02 "PROPOSTA DE PRECO" _serz'io
recebidos. em involucros opacos e lacrados, na Comissiio de Licitaooes, situada na RUA PEDRO JOSE DE
(JLIVEIRA. N“ 406 CENTRO MILHA, até 0 dia 26 de Outubro de 2021. até és 09:00, no local supracitado.
l - DO OBJETO

l.I -

Esta licitaeﬁo tem por objeto a CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
R[iClJPERA(;/10 DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNlClPlO DE MILHA/CE..

2 - m PARTICIPACKO

.-.\

° l - Poderﬁo participar desla licitaqéo ﬁrma individual ou sociedadc comercial regulannente estabelecida neste pais,
que satisfaeam todas as condiqoes deste Edital de CONCORRENCIA PUBLICA, especiﬁcagzoes e normas. de
acordo com os anexos. parte integrantes do presente.
3"-

N510 serzi admitida a participaqﬁo dos interessados sob forma de consorcio.

'1 1
-3‘

Néio poderé participar desta licitaoﬁo empresa/proponentes declaradas inidonea por érgéo on entidade da
administragéo direta, por autarquias, fundaeoes e empresas pﬁblicas. sociedades de cconomia mista e por
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Uniéio, Estados, Distrito Federal e Municipios.

1.4 -

A licitanle que pretender se fazer representar nesta licitagﬁo, deveré entregar £1 Comissﬁo. junlamente com os
envelopes fechados original ou copia autenticada de PROCURAC/KO PARTICULAR, mencionando esm
concorréncia. com ﬁrma reconhecida em cartorio, OU PUBLlCA_ outorgando amplos poderes para 0
mandatéirio representar a licitante nesta licitae:-'10. Quando o representante for titular da empresa deveré
entregar original ou copia autenticada do documento que comprove tal condieéio.
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2.5 -

Este Edital e seus elernentos constitutivos, podera ser obtido na Comissao Pemianente de Licitaqao do

Municipio de MILH/1 on no site do TCE -cs.
2.6 - A incompatibilidade dos objetos sociais da lioitante com o objeto da licitaeao implicara na impossibilidade de
sua parlicipaeao no cename.
OBS. I. A empresa que pretender se utilizar dos beneﬁcios previstos na Lei complementar l23, de 14 de
dezembro de 2006. deveréio apresentar, fora dos envelopes, no momento do eredenciamento, declaraeao que se
cnquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.

3 - DA HABILITACKO
3.] -

Para se habilitarem nesta licitaeao as licitantes deverﬁo apresentar envelope fechado, tendo no frontispicio os
seguintes dizeres:

A

COMISS/10 PERMANENTE oe LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL oe MILH/1
CONCORRENCIA 1|" 2009.01-21-CP
ENVELOPE "A" - oocumemos DE HABILITACAO
PROPONENTE:
cw PJ:

_.‘_

3 .2 - Como condieao prévia ao exame da documentaeao de habilitaeﬁo, a Comisséo de Licitaeao veriﬁcaré o eventual
deseumprimento das condiqoes de participaeao, especialmente quanto a existéncia dc saneéo que impeea a
participaeﬁo no cename ou a futura coiitrataeao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro de Empresas lnidoneas e Suspensas - CEIS (http:/lwww.portaltransparelieia.gov.br/sancoesfceis);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP(httgi/www.por1altransparencia.gov.br/sancoeslcnepl;
o) Cadastro Nacional dc Condenaeoes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidacle
( h_np :/.»"\i ww .c njj us .br/improb igl_,ade_ad1jn/c_onsu l;ar_requerido. php);
3.2.1 - As consultas previstas na condieiio anterior realizar-se-50 em nome do licitante e também de seu socio
majoritario/administrador ou representante legal, por forea do artigo 12 da Lei n° 8.429, de I992:
3.2.2 - Constatada a existéncia de saneﬁo eiou eventual descumprimento das eondieoes de partieipaeao, a
C omissﬁo de Lie itaeao reputara a licitante inabilitada;
3.2.3 - Os doeumentos exigiclos para habilitaoao a seguir poderao ser apresentados em copias reprogréﬁcas
autenticadas por Tabeliao de Notas ou por publicaeoes em orgiio da imprensa oﬁcial;
3.2.4 - Efetuada a veriﬁcaeao referente ao cumprimemo das condieoes de participaeao no Certame e
inexisténcia de saneoes, a habilitaeao das empresas licitantes sera realizada mediante a apresentaeao dos seguintes
documentos:
3.3. Documentaeﬁo relativa in habilitaeio juridica:

RLYA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N° 406 CENTRO MILH.-K
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l - Ato constitutive. estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, deviclamente registrados, em se tratando
de sociedades comerciais ou o Registro Comcrcial em caso de empresa individual, e no caso de sociedacle por acoes,
acompanhado da data da assembléia que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis.
inscrieao do ato constitutive. acompanhado de prova da diretoria em exercicio.
ll ~ Cédula de identidade do responsével legal ou signatario da proposta, inscrieao no Cadastro de Pessoas F isicas
(CPF) ou outro documento equivalente.
3.4. Documentaeiio relativa 2'1 regularidade ﬁscal e trabalhista:
l - prova de inscricao na:
a) Fazenda Federal (CNPJ):
h) lnscricao Municipal (ISS);

II - Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto a Divida Ativa da Uniao/Seguridade Social (INSS),
admitida a certidao positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei:
Ill - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
l\-’ - P1-ova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domieilio ou sede do licitame;
V - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situacao
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.
V I - Prova de regularidade relativa a Justiea do Trabalho (CNDT).
3.5. Documentacﬁo relativa it qualificacio técnica:
I - Registro ou inscricao dentro do prazo de validade da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - C REA. contendo. obrigatoriamente, 0 registro do (s) responsavel (eis) técnico (s).
ll - Atestado de desempenho fornecido por pessoas juridicas de direito pdblico ou privado, que comprove que 0
Iicitante estcja prestando ou tenha prestado eficientemente servicos compativeis com os services objetos da presente
licitaeao.

lll - CAPAC ITAC/10 TECNICO-PROFISSIONAL: Comprovaeéio da licitante de possuir em seu quadro permanente,
na, data da Iicitacao, proﬁssional (is), reconhecido (s) pelo CREA. detentor (es) de CERTIDAO DE ACERVO
TE-CNICO. comprovando a execueao, pelo (s) proﬁssional (is) indicado (s), services com caracteristicas compativeis
e de complexidade tecnologica c operacional equivalentes ou superiores aos servicos licitados respeitando as parcelas
dc reiev€mcia indicadas abaixo:
l. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE l0 M“. em vias vicinais e ou urbanas (UNIDADE:
MSXKM)
Z. EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO E OU
ARGILOSO
3. ESCAVACAO E CARGA DE MATERl_flL DE JAZIDA
4. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO E
OU ARGILOSO.
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5. DRENAGEM TIPO: TUBULAR DE CONCRETO. Diametro = igual ou maior que 80 cm
IV - Entende-se. para ﬁns deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
a) se EMPREGADO, comprovando-se o vinculo empregaticio através de copia da “ﬁcha ou livro de registro
dc empregado" e copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS. que demonstrem a identificaeao do
proiissional. com o visto do orgao competente;
b) se CQN TRATADO. apresentar contrato de prestacao de servicos com firma reconhecida em cartorio;
E
c) se SOC IO, comprovando-se a panicipacao societaria através de copia do Contrato Social e Aditivos_ se
1Ull\"€TI

V - Quando a CERTIDAO DE ACERVO TECNICO emitida pelo CREA nao explicitar com clareza os servicos
objeto do Acervo Técnico, esta devera vir acompanhada do seu respectivo Atestado, devidamente registrado e
reconliecido pelo CREA;
I
VI - Nao serao aceitos CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou ATESTADOS de Projeto. Fiscalizacao.
Supervisao. Gerenciamento. Controle Tecnologico ou Assessoria Técnica;
Vll - E vedada a panicipacao de proﬁssional como responsavel técnico dc mais de uma licitante. caso em que,
constatado tal fato, devera o proﬁssional optar por uma das licitantes. inabilitando-se as demais, sob pena de
inabilitacao sumaria de todas as concorrentes;
3.6. l)ocumentac£io relativa in qualiﬁcacao econﬁmico-financeira:
l - Balaneo Patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei. devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que comprovem a boa situacao ﬁnanceira da empresa,
\ edada a sua substituicao por balancetes ou balanoos provisérios, podendo ser atualizados por indices oﬁciais quando
cncerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacao da proposta:
ai A licitante com menos dc l (um) ano de existéncia apresentarao copia do Balanco cle Abertura. devidamente
rcgistraclo ou autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio da licitante.
ll - Certidao negativa de faléncia e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da PROPONENTE.
Justica Ordinaria.

III - A licitante interessada em participar desta licitacao devera efetuar (iarantia de participacao no valor de RS
30.01-1,44 (Trinta mil, quatorze reais e quarenta e quatro centavos) correspondente aproximadamente a 1% (um
por cento) do valor total estimado no orcamento, parte integrante do edital. conforme o estabelecido nos temios do
art. 31. inciso ll] e art. 56 da Lei Federal 8.666/93;
Ill. l ) A licitante poderé optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
I ) Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
2) Seguro garantia;
3) F ianca bancaria;
ii Optando por Caucﬁo em dinheiro, 0 licitante devera comparecer junto ao Setor Financeiro da
Prefeitura Municipal de Milha-CE, que emitira documento comprovando a efetuacao de caucﬁo de
Garantia, comprovante esse que devera ser apresentado junto aos documentos de habilitacao;
‘r Optando por Caueio em Titulos da Divida Publica. estes deverao ter sido emitidos sob a fonna
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, acompanhados de comprovante de sua validade atual quanto a liquidez e valor,
apresentado junto aos documentos de habilitacao;
7'
Caso a modalidade de garantia escolhida seja a Fianca Baucaria, devera ser emitida pela instituioﬁo
ﬁnanceira em que a licitante desenvolve suas atividades ﬁnanceiras constando o mimero da conta
RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA. N“ 406 CENTRO MILHK
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bancaria, devendo vir acompanhada de cépia autenticada do registro da instituicao ﬁnanceira no
Banco Central e comprovacao de poderes do responsével pela emissao do documento, e, ser situada
na sede da licitante e/ou com sede em Fortaleza - Ceara, e. o licitante entregar o documento no
original fornecido pela instituieao que a concede junto aos documentos dc habilitacao. do qual devera
apresentar obrigatoriamente, conforms Anexo V - Carta de Fianca Bancaria. que devera constar:
a) Beneficiario: Prefeitura Municipal de Milha-C E.
b) Qbjeto: Garantia da participaeao na Licitacao n° 2009.0!-21-CP na modalidade
CONCORRENCIA.
c) Valor: l% (um por cento) do valor total estimado constante no projeto/oreamento basico
anexo ao Edital.
d) Prazo de validade: minimo de 90 (noventa) dias;
r Caso a modalidade de garantia seja Seguro garantia, o licitante devera fazer a comprovacao através
de apdlice ou de documento hébil expedido por seguradora com registro junto a SUSEP Superintendéneia de Seguros Privados, cuja vigéncia sera de. no minimo, 90 (noventa) dias contados
a partir da data do recebimento dos envelopes, apresentado junto aos documentos de habilitacaoz
|ll.Z) Nao serao aceitos como garantia Titulos da Divida Agraria.
3.7. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITACKO:
l - Apresentar declaracao da inexisténcia de fato impeditivo da habilitacao. (cf. Anexo III - Modelo "a");
ll - Declaracao com ﬁrma reconhecida dc que, em cumprimento ao estabelecido na Lei N.” 9.854, de 27110/1999,
publicada no DOU de 28! 10/ l999. e ao inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituicao Federal, nao emprega menor de
I8 (dezoito) anos 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 (quatorze) anos (cf. Anexo [ll - Modelo "b").
lll - Apresentar declaracao que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (cf. anexo 111- Modelo
"C."').
3.8 - Os licitantes que apresentarem documentos de habilitacao em clesacorclo com as descricoes anteriores serao
eliminados e nao participarao da fase subsequente do processo licitatorio.
3.9 - Somente sera aceito os documentos acondicionados no envelope “A”, nao sendo admitido posteriormente o
recebimento de qualquer outro documento, nem a autenticacao cle copia de qualquer documento por membro
da Comissao Permanente de Licitacao, nem permitido a licitante fazer qualquer adendo em documento
entreguc a Comissao.
3. l 0 - A Comissao podera, também. solicitar original de documento ja autenticado, para ﬁm de veriﬁcacao, sendo a
empresa obrigada apresenta-lo no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da solicitacao.
sob pena de. nao o fazendo, ser inabilitada.
3.] I - A solicitacao feita durante a sessao de habilitacao devera ser registrada em Ata.
4 - DA PROPOSTA

-‘Ll -

A licitante deveré entregar a Comissao, até a hora e dia previstos neste Edital, envelope fechado tendo no
frontispicio os seguintes dizeres:

A

i
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corvnss/Txo PERMANENTE oa LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILH./3
concoanitncm PUBLICA N” 2009.01-21-CP
ENVELOPE "B" - PROPOSTA
PROPONENTE:

CNPJ:
4.2 -

A proposta contida no Envelope “B” devera ser apresentada da seguinte forma:
l - Em original, de preferéncia emitida por eomputador ou datilografada. em uma (mica via, redigida com
clareza. sem emendas. rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada. como tainbem rubricadas
todas as suas folhas;
ll - Fazer mencao ao numero desta CONCORRENCIA e conter a nome comercial da licitante, o CNPJ.
numero(s) dc teleiiom-:(s) e de fax e e-mail, se houver, e 0 respective endereco com CEP:
lll - Prazo de validade da Proposta, que sera de, no minimo, 60 (sessenta) dias;
IV - Orcamentos Detalhados (PLANILHA COM QUANTITATIVOS E PRECOS) conforme
Prtijetos/Orcamentos Basicos:
V - Cronograma Fisico Financeiro confom1e Orcamento Basico;
Vl - Memorial de calculo;
Vll - Us pl‘€(,!0S constantes do orcamento da licitante deverao comer apenas duas casas decimais apos a
virgula. cabendo ao licitante na elaboracao da proposta, proceder ao arredondamento ou desprezar os numeros apos as
duas casas decimais dos centavos;
Vlll - lndicacao encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;
IX - lndic-acao tributos. taxas e tarifas, emolumentos, licencas, alvaras. multas elou qualquer infracoes;
X - Apresentar carta proposta conforme o Anexo ll
XI - lndicacao dos precos e valor do B.D.l;
Xll - lndicacao dos prazos:
Xlll - lndicacao das composicoes dos custos unitarios;
XIV - Anexar Planilha Orcamentaria, Memoriais de Calculos_ Cronograma l-‘isico-Financeiro e todos os
denials ealculos da execucao dos servigos;
XV - Quaisquer outras informacoesjulgadas necessarias e convenientes pela licitante.
~-1.3 - As licitantes deverao, para ﬁns de elaboracao da proposta, veriﬁcar e comparar todas as informacoes fornecidas
para exccucao dos sewieos.
l - No caso de falhas. erros, discrepancias ou omissoes, bem. ainda, transgressoes as Normas Técnicas.
rcgulamentos ou posturas. cabera a licitante formular imediata cornunieacao escrita a Comissao dc Licitacao, para
tins de esclarecimento por parte da Comissiio.
4.4 - Em nenhuma hipétese o conteudo da proposta podera ser alterado, seja com relacao a prazo de entrega. prazo de
garantia e preco dos services, ou de qualquer outra condicao que importe modiﬁcacao dos seus tennos originais,
ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alteracoes essas que serao analisadas pela Comissao de
Licitaeao.
l - Serao corrigidos automaticamente pela Comissao de Licitacao quaisquer erros de soma e/ou multiplicacao
e o preco global das propostas, se t'altar_ bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o preeo unitario e
o total. quando prevalecera sempre o primeiro:
ll - A falta de data. assinatura e/ou rubrica nas declaraeoes elaboradas pela propria licitante ou na proposta
podcra ser suprida pelo representante legal presente a reuniao de abertura dos envelopes Documentaeao e Proposta
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com poderes para esse ﬁm;
lll - A falta do CNPJ e/ou endereco completo podera também ser preenchida pelos dados constantes dos
documentos apresentados dentro do Envelope “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO.
4.5 - C aso a proposta melhor classiﬁcacla nao tenha sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno pone 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:
4.6 - A microempresa ou empresa de pequeno porte podera, no prazo de 10 (dez minutes), contados da solicitacao do
Presidente da Comissao Permanente de Licitaeao, na sessﬁo de habilitacao e julgamento das propostas, apresentar
uma illtima oferta_ obrigatoriamente abaixo da primeira colocadzg situacao em que, atendidas as exigéncias
hahilitatorias, sera adjudicado em seu favor o objeto deste CONCORRENCIA;
l - Nao sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classiﬁcada, na forma da
subcondicao anterior, o Presidcnte 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:

ll - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem no intervalo estabelecido nesta condieao, sera realimdo sorteio que deﬁnira a ordem de eonvocacao
para o encaminliamento da oferta ﬁnal do desempate.
5 - DOS PROCEDIMENTOS

5.1 -

Os envelopes “A” - Documentacao e “B” - Proposta, todos fechados. serao recebidos pela Comissao no dia.
hora e local deﬁnidos no preambulo deste Edital.

5.2 -

Apos o(a) Presidenteta) da Comissao receber os envelopes “A” e
e declarar encerrado o prazo de
recebimento dos envelopes. nenhum outro sera recebido e nem serao aceitos documentos outros que nao os
existentes nos referidos envelopes.

5.3 -

Em seguida. serao abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para ﬁns de habilitaoao. A
C omissao examinara os aspectos relacionados com a suﬁciéncia, a formalidade, a idoneidade e a validade dos
documentos. além dc conferir se as copias porventura apresentadas estao devidamente autentic-adas pelo
Cartorio competente.

5.4 ~

Os documentos de habilitagao seriio rubricados pelos membros da Comissao, em seguida postos a disposicao
dos prepostos das licitantes para que os examinem e os rubriquem.

5.5 -

A Comissao examinara possiveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, manifestando-se sobre o
seu acatamento ou nao.

5.6 -

Se presentes os prepostos das licitantes a sessao, o(a) Presidente(a) da Comissao fara diretamente a intimacao
dos atos relacionados corn 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 presenca da Comissz-'io.

5.7 -

Caso nao estejam presentes a sessao os prepostos das licitantes, a intimacao dos atos referidos no item
anterior sera feita através dc publicacao nos mesmos meios do edital, inieiando-se no dia {nil seguinte at
publicacao o prazo dc 05 (cinco) dias uteis previsto em lei para a entrega a Comissao das razoes e contra
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razoes de recursos a serem interpostos pelos recorrentes. A sessao sera suspensa.
5.8-

Decorridos os prazos e proferida a decisao sobre os recursos interpostos, a Comissao marcara a data e horério
em que dara prosseguimento ao procedimento licitatorio, cuja comunicacao as licitantes sera feita com a
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, atraves dos mesmos meios de publicacao
do edital.

5

lnexistindo recurso. ou apos proferida a decisao sobre recurso interposto, a Comissao dara prosseguimento ao
procedimento licitatorio. lnicialmente, sera devolvido ao preposto da licitante inabilitada mediante recibo, o
envelope fechado que diz conter a Proposta e demais documentos.

3 .lO-

Na auséncia de qualquer preposto de licitante. a Comissao mantera em seu poder o referido envelope, que
devera ser retirado pela lieitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso que marca a
data da sessao de prosseguimento do procedimento licitatorio.

S .ll-

Sera feita. em seguida. a abertura do Envelope “B”. A Comissao conferira se foram entregues no referido
envelope a Proposta e o Oreamento.

2-

Em seguida, a Comissao iniciara 0 JULGAMENTO. lnicialmente, serao examinados os aspectos fonnais da
Proposta. O nao atendimento a pelo menos uma das exigéncia deste Edital sera
motivo de

5

DESCLASSIFICACAO da proposta.
5 .l3-

A Comissao fara, entao. o ordenamento das propostas das demais licitantes nao desclassiﬂcadas pela ordem
creseente dos precos nelas apresentados;

5 .14-

Caso seja encontrado erro ou erros a Comissao promovera deselassiﬁcacao da proposta e Fara a mesma
veriﬁcacao com relacao a proposta da licitante que apresentou o segundo menor preco global e assim
sucessivamente, observada a ordem crescente dos valores das propostas de precos, até que uma mesma
empresa tenha sua Proposta de Preeos e o Orcamento da conformidade com todos os requisitos do Edital.

5 I5-

Caso duas ou mais licitantes que nao tenham sido desclassiﬁcadas apresentem suas propostas com precos
iguais. a Comissao fara sorteio para classifica-las, e adotara os procedimentos previstos neste capitulo.

5 .l6-

A Comissao. apos os procedimentos previstos nos itens anteriorcs deste capitulo, suspendera a sessao a ﬁm
dc que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da Cornissao e pelos prepostos dos licitantes que
participam da licitacao.

5 .l7-

Se presentes os prepostos das licitantes £1 sessao, o(a) Presidente(a) da Comissﬁo fara diretamente a intimacao
dos atos relacionados com 0 julgamento das propostas, fundamentando a sua decisao e registrando os atos em
ata. Cabera aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a intencao de interpor ou nao recurso, a ﬁm dc
que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarao com vista franqueada ao
interessado ou interessados na presenca da Comissao.

S .l8-

Caso nao estejam presentes a sessao os prepostos das licitantes, a intimacao dos atos referidos no item
anterior sera feita através dos mesmos meios de publicacao do edital, iniciando-se no dia util seguinte a
publicacao o prazo de 05 (cinco) dias uteis previsto em lei para a entrega a Cornissao das razoes de recursos a
nun PEDRO JOSE DE OLIVEIRA. N" 400 CENTRO MILHA
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serem interpostos pelos recorrentes. A sessao seré suspensa.
5.|9-

As duvidas que surgirem durante as reunioes serao esclarecidas pelo(a) Presidente(a) da Comissao, na
presenca dos prepostos das licitantes.

3.Zll -

A Comissao é assegurado o direito dc suspender qualquer sessao e marcar seu reinicio para outra ocasiao.
fazendo constar esta decisao da Ata dos trabalhos.

5.21-

A Comissao podera. para analisar os Documentos de Habilitacao, as Propostas e os Orcamentos, solicitar
pareceres técnicos e suspender a sessao para realizar diligéncias a ﬁm de obter melhores subsidios para as
suas decisoes.

5.22 -

Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissao Perlnanente dc Licitacao. até a conclusao do
procedimento.

5.23 -

No caso de decretacao de feriado que coincida com a data designada para entrega dos envelopes
e “B” e
suas aberturas, esta llcitacao se realizara no primeiro dia util subsequente, na mesma hora e mesmo local,
podendo. no entanto. a Comissao definir outra data, horario e até local, fazendo a publicacao e divulgacao na
mesma forma do inicio.

5.14 -

A Comissao nao considerara qualquer oferta de vantagens nao prevista neste Edital, nem preco ou vantagem
baseada nas propostas das demais licitantes.

3.13 -

Ocorrendo discrepancia entre qualquer preco numérico ou por extenso, prevalecera este ultimo.

5.16-

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 tixar as licitantes prazo de 08
(oito) dias uteis para a apresentacao de nova documentaeao ou de outras propostas.

527 -

Abertos os envelopes contendo as Propostas, apos concluida a fase de habilitacﬁo. nao cabe desclassiﬁcar a
proposta por motivo relacionado com a habilitacao, salvo em razao de fato superveniente ou so conhecido
apos 0 julgamento.

6-DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO
6.l-

A Comissao emitira relatorio contendo 0 resultado do J ULGAMENTO deste Edital. com classiﬁcacao das
licitantes, que estara assinado pelos membros que dela partieiparam.

6..'1 —

A I-lomologacao desta licitacao e a Adjudicacao do seu objeto em favor da licitante cuja proposta de precos
seja classiﬁcada em primeiro Iugar sﬁo da competéncia da Sec de Obras. Infraestrutura e Urbanismo

(1.3 -

A Autoridade Competente do(a) SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO. 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.
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DO CONTRATO
l -

O Municipio de MILHA, através da SEC DE OBRAS. INFRAESTRUTURA E URBAMSMO, e a licitante
vencedora desta licitacao assinarao contrato, no prazo de 05 (cinco) dias uteis. contados da data da
convocacao para este ﬁm expedida pela Prefeitura Municipal sob pena de decair do direito a contratacao.

7.2 -

A recusa injusta 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) sobre o valor da obra ou servico constante de sua
proposta de precos.

7.3 -

A execucao do Contrato devera ser acompanhada e ﬁscalizada por representante da Prefeitura Municipal de
MILHA especialmente designado.

7.3.1 - O representante da Prefcitura Municipal de MILHA anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relaeionadas com a execucao do contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou
defeitos observados.
7.3.2 - As decisoes c providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverao ser solicitadas a seus
superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes.
7.4 -

A Contratada devera manter preposto(s), aceito pela Prefeitura Municipal. no local a ser prestado o servico,
para representa-lo na execucao do contrato.

7.4.] - Fica a contratada na obrigacao de manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigaeoes por ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualiﬁcaoao exigidas na licitacao.
7.5 -

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios. ﬁscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

7.5.l- A Contratada sera responsavel pela qualidade dos services executados/fornecidos, inclusive a promocﬁo
do readequaeoes, sempre que forem detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucao
do objeto pactuado.
7.6 -

O prazo para o inicio da exeeucao dos services ﬁca fixado até 05 (cinco) dias uteis contados a partir da data
da assinatura do Contrato e da Ordem de Servico.

7.8 - A prorrogacao de prazo devera ser justiﬁcada por escrito e previamente autorizada pela Sec de Obras,
lnfraestrutura e Urbanismo.
7.9 - Ocorrera a rescisao do contrato, independentemente de interpelaeao judicial ou extrajudicial e sem que caiba a
a indenizacao de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:
Contratada d'reito
1
'
I ar das clausulas contratuais ou da legislacao vigente;
7. 1 0.l - nao cumprimento ou cumprimento irregu
7.10.2 - lentidao na exeeucao dos services, levando a

' ' l a presumir pela nao conclusao dos
Prefeitura Municlpa
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mesmos nos prazos estipulados;
7.10.3 - cometimento reiterado de erros na execucao dos servicos;
7.10.4 - concordata, faléncia ou dissolucao da firma ou insolvéncia de seus soeios, gerentes ou diretores;
7.10.5 - alteracao social on a modilicacao da ﬁnalidade ou dc estrutura da empresa, que prejudique a execucao do
contrato;

7.10.6 - razoes de interesse publico, de alta relevancia de amplo conhecimento, justiﬁcados e determinados pela
Prefeitura Municipal;
7.1 1 - A rescisao amigavel do contrato. por acordo entre as partes, devera ser precedida de autorizacao escrita e
fundamentada do Prefeito Municipal de MILI-IA.
7.11-

E facultada a Prefeitura Municipal de MILI-IA, quando o convocado nao assinar termo do contrato no prazo e
nas condicoes estabelecidas neste Edital convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcacao,
para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicﬁes propostas pelo primeiro classiﬁcado, inclusive quanto
aos precos atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta licitacao.

7.13 - A SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO verificara e atestara a execucao dos servicos
realizados, por meio da verilicacﬁo da compatibilidade dos quantitativos apresentados nas medicoes com os
quantitativos efetivamente executados.
8 - DOS ACRESCIMOS E/OU SUPRESSOES AO CONTRATO

8.1 -

A Contratante cabera o direito de promover acréscimos ou supressoes nos services, que se ﬁzerem
necessaries, ate o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, e. no
caso particular de reforma, até o limite de 50% (cinquenta por cento). mantendo-se as demais condicoes do
contrato nos termos do art. 65, paragrafo 1°, da Lei n° 8.666/93.

8.2 -

C aso ha_ia acréscimo ou diminuicao no volume dos servicos este sera objcto de Termo Aditivo ao contrato,
apos o que sera efetuado o pagamento, calculado nos termos do item 8.1.

‘J - DOS PAGAMENTOS

0.1 -

Os pagamentos serao efetuados pela tesouraria da Prefeitura de MILHA a entrega dos seguintes documentos.
que serao retidos pela contratante.
a) nota ﬁscal / fatura emitida com base no certiﬁcado de medicoesg

9.2 -

Os pagamentos serao feitos até o 10° (décimo) dia util do més subsequente a realizacao dos servicos.

9.3 -

A contratante, no ato do pagamento, fara a retencao do lmposto Sobre Sen/icos incidentes sobre o valor da
Nota Fiscal / Fatura. responsabilizando-se pelo recolhimentos a Secretaria de Financas do Municipio dos
valores etetivamente retidos.
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‘L4 - Os preoos contratuais sﬁo ﬁrmes e irreajustziveis pelo periodo dc 12 (doze) meses da apresentagio da proposta.
Caso o prazo exceda a l2 (doze) meses os preoos contratuais poderﬁo ser rcajustados, tomando-se por base a
data da apresentaqio da proposta, pela variaoﬁo de indices setoriais nacionais, calculados pela Fundaoﬁo
Getolio Vargas, com base no INCC - Indice Nacional da Construqﬁo Civil ou outro equivalents que venha a
substitui-lo, caso este seja extinto.
9.5 - ()5 reajustamentos acompanharﬁo 0 desempenho no indice setorial. Quando 0 indice obtiver um desempenho
crcscente seré passive! de acréscimo, quando obtiver um desempenho decrescente. seré passive] do
decréscimo.
9.6 - A CONTRATADA deverai protocolar a solicitaoﬁo do reajuste apos aniverszirio da proposta, no prazo limite
méximo de 30 (trinta) dias posterior £1 divulgaoﬁo do indice dc rcajustamento.
9.7 - A concessﬁo do reajustamento estaré condicionada 5 solicitaoiio formal do contratado. restando sem direito £1
atualizaoiio pelo novo indice no periodo descoberto pela solicitaoﬁo.
9.8 - Somcnte ocorreré este rcajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso 0 adimplemenlo
da obrigaoﬁo das parcelas a realizar n50 estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme
cronograma ﬁsico-ﬁnanceiro aprovado pela ﬁscallzaoﬁo da CONTRATANTE.

10- nos macunsos ORCAMENTARIOS
l0.l -

A despesa seré realizada na seguinte dotaoﬁo oroamentziriaz Exercicio 2021 Projeto l30l.2678200l3.1.024
Construoﬁo e Manutenoéio dc Estradas Vicinais, Classiﬁcaoﬁo economica 4.4.9051 .00 Obras e instalaooes.

I I - DOS RECURSOS

1 l.l - Das decisoes proferidas pela Comissﬁo Permanente de Licitagéo caberﬁo recursos no prazo de 05 (cinco) dias
oteis contados da intimagﬁo do ato.
l 1.2 - Os recursos deverﬁo ser dirigidos A Sec de Obras, lnfraestmtura e Urbanismo, interpostos mediante petioﬁo
datilografada ou digitada. devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente. que
comprovarél sua condioﬁo como tal.
I 1.3 - Os recursos relacionados com a habilitaoiio e inabilitaqﬁo da licitante e do julgamento das propostas devenio
ser na sala da Comissﬁo Permanente de Licitagﬁo do Municipio do MILHA, no devido prazo, nﬁo sendo
conhecidos os interpostos fora dole.
l L4 - lnterposto. 0 recurso scrzi comunicado aos demais licitantes, que poderﬁo impugné-los no prazo do 05 (cinco)
dias ilteis.

1 1.5 -

Dccidido o recurso pela Comissﬁo, deveré ser enviado, devidamente informado, ao Gestor do(a) SEC DE
OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, que proferiré sua decisﬁo.

l I.6 - Nenhum prazo do recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.
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I l.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-50 os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

12 - ms PENALIDADES E DAS SANCOES
12.1 - /\ licitante que, convocada pela SEC DE OBRAS, TNFRAESTRUTURA E URBANISMO para assinar 0
instrumento de contrato. se recusar a fazé-lo dentro do prazo previsto nesta CONCORRENCIA PUBLICA,
sem motivo justiﬁcado aceito pela SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO estara sujeita a
suspensao temporaria de participaeao em licitaqﬁo promovida pelos orgaos do Municipio do MILHA, pelo
prazo dc 02 (dois) anos.
l2.2 - O atraso injustiﬁcado na execuoﬁo do contrato sujeitara a Contratada a multa de mora prevista no presente
Edital. podendo a SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO rescindir unilateralmente 0
comrato. A Contratada seré aplicada, ainda, a pena de SUSPENSAO de participaoiio em licitaoao promovida
pelos orgaos do Municipio de MILHA, pelo prazo de 02 (dois) anos, periodo durante o qual estara impedida
de contratar com 0 Municipio de MILHA.
12.3 -

Em caso dc a Licitante ou Contratada ser reincidente, sera declarada como inidonea para licitar e contratar
com o Municipio de MILHA.

I2.-1 - As saneoes previstas neste Edital serao aplicadas pela SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E
URBANISMO, a Iicitante vencedora desta licitaoao ou a Contratada. facultada a defesa prévia da interessada
nos seguintes casos:
12.4.1 - de 5 (cinco) dias (iteis. nos casos dc ADVERTENCIA e de SUSPENSAO;
I2.~l.2 - de I0 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso do DECLARACAO DE IDONEIDADE PARA
LICITAR OU CONTRATAR COM O MUNlClPlO DE MILHA.
n

_

~

~

l2.a- As sangoes de ADVERTENCIA, SUSPENSAO e DECLARACAO DE TNDONEIDADE PARA LICITAR OU
CONTRATAR COM O MUNIClPlO DE MILHA poderao ser aplicadas juntamente com as de MULTA
prevista neste Edital;
l2.6 - As saneoes do SUSPENSAO e de DECLARACAO DE INDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR
COM O MUNlClPlO DE MILHA poderao tarnbém ser aplioadas as licitantes ou aos proﬁssionais que, em
razao dos eontratos ﬁrmados com qualquer orgao da Administraoao Piiblica Federal, Estadual e Municipal:
I - tenha sofrido condenaeao deﬁnitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de
quaisq uer tributos;
ll - tenham pratioados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitaeao;
Ill - demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Administraoao Pﬁblica em virtude de atos ilicitos
praticados.
!2.7 - Somente apos a Contratada ressarcir 0 Municipio de MILI-IA pelos prejuizos causados e apos decorrido o
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prazo de SUSPENSAO aplicada é que podera ser promovida a reabilitaoao perante a propria autoridade que
aplicou a saneao.
12.8 - A declaraoao de idoneidade. é da competéncia exclusiva do Secretario de Obras. lnfrestrutura e Urbanismo do
municipio de MILHA.
13 DAS CONSIDERACOES FINAIS

13.1. A licitante devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do contrato, o nome e
o ntimcro do telefone do seu preposto, que estara sujeito £1 aceitaoao do Municipio de MILHA, para representar a
licitante vencedora na execuoao do contrato.
13.2. Em caso de dﬁvida, a interessada devera contatar a Comissao de Licitaeﬁo do Municipio de MlLHA, na
R U/-\ PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N“ 406 CENTRO MIL!-IA. ou pelo(s) teleFone(s}: (88)99925-3130, para
obtonoao dos esclarecimentos quejulgar necessarios.
14 DOS ANEXOS
14.1 S50 partes integrantes deste Edital 05 seguintes Anexos:

ANEXO I - Oreamento, Cronograma FisicolFinanceiro. Memorial de Calculo. Encargos Sociais,
Composieﬁo de BDI.

ANEXO ll - Carta Proposta.
ANEXO III -Modelo das declaraeoes.
ANEXO IV - Carta de Fianoa Bancaria.
ANEXO V - Minuta de Contrato.
I5 DO FORO

l5.l As questoes decorrentes da execuoao deste Instrumento. que nao possam ser dirimidas
adininistrativamente, serao processadas ejulgadas na Comarca do Municipio de MILHA, com exclusao de qualquer
outro. por mais priviiegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. I02, Inciso l, alinea "d" da Constituieao
Federal.

MILHA - CE, 23 de setembro de 202l

ggllvwfn Ozvwﬁm;
GABRIELA OLIVEIRA BRA
Presidente da CPL
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