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EDITAL DA TOMADADE PREc;05 N2 07.005/2019 - TP
Regido pela Lei n.- 8.666 de 21/06/93 - Alterada e consolidada

PREAMBULO
O(a) Presidente da Comissao de Licitaao da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, torna publico para 0
conhecimento de todos os interessados que ate as 09:00 horas do dia 18 de junho de 2019, na sede da
Comissao de Licitaao, localizada a Rua Monsenhor Salvia no Pinto, 707 - Centro - CEP 63.800-000 
Quixeramobim-Ceara, em sessao publica, dara inicio aos procedimentos de recebimento e abertura dos
envelopes concernentes aos documentos de habilitaao e as propostas de preos, da licitaao modalidade
Tomada de Preos N. 07.00S/2019-TP, identificado abaixo, mediante as condi5es estabelecidas no
presente Edital, tudo de acordo com a Lei n .• 8.666/93, de 21.06.93, alterada pe la Lei n .• 8.883/94 de
08.06.94 e legislaao complementar em vigor.
-

CONSTRUl;AO DA PRAl;A DE CONVIVENCIA NA COMUNIDADE DE
FOGAREIRO, NESTE MUNICiplO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

Objeto:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM.

Orgao Interessado:
f---.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura

Modalidade:

Tomada de Preos

Criterio de Julgamento:

Menor Preo Global

Regime de Execuao:

Empreitada por Preo Global

Data e Hora de Abertura:

18 de junho de 2019 as 09:00 horas

..-

--

Comp5em-se 0 presente Edital das partes A, Be C, conforme a seguir apresentadas:

PARTE A - CONDICOES PARA COMPETlCAO. JULGAMENTO E ADJUDICAcAO.
Em que sao estabelecidos os requisites e as condi5es para competiao, julgamento e formalizaao do
contrato.

PARTE B - ANEXOS

Anexo 1. Termo de referencia, Relatorio Tecnico;
Anexo 2. Modelo de declaraao de micro empresa;
Anexo 3. Modelo de carta de proposta;

Anexo 4. Modelo de declaraao de visita ao local;
Anexo 5. Modelo de procuraao;
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Anexo 6. Modelo de declara6es

Anexo 7. Modelo de declaraao de atendimento a fiscalizaao;
Anexo 8. Modelo de ficha de dados do representante legal;
Anexo 9. Minuta do contrato;

GLOssARIO:
5empre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste documento de Edital, ou em
quaisquer de seus anexos, terao os seguintes significados:

•

COMI55AO: Comissao de Licitaao da Prefeitura de Quixeramobim

•

CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitaao em favor da qual foi adjudicado 0 seu objeto.

•

CONTRATANTE/ADMINI5TRAl;AO: Prefeitura Municipal de Quixeramobim

•

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

•

FI5CALlZAl;AO:

5ecretaria

de

Desenvolvimento

Urbano

e

Infraestrutura do

Municipio

de

Quixeramobim
•

L1C1TANTE/PROPONENTE: Empresa que apresenta proposta para este cerlame.

•

ABNT - Associaao Brasileira de Normas Tecnicas.

•

PMQ - Prefeitura Municipal de Quixeramobim

•

Tabela da 5einfra - 26.01 COM DE50NERAl;AO, B.D.1. de 27,70%.

PARTE A - CONDICOES PARA COMPETlCAO, JULGAMENTO E ADJUDICACAO
1. DO OBJETO

1.1. A presente Iicitaao tem como objeto a CONSTRUl;AO DA PRAA DE CONVIVENCIA NA
COMUNIDADE DE FOGAREIRO, NESTE MUNICfpIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM.

1.2. Os servios serao executados de acordo com as condi6es estabelecidas neste Edital e seus anexos, e
em obediencia aos Projetos Basicos, Termo de Referencia e as Normas da ABNT.

2. DA FONTE DE RECURSOS E DOTAO
2.1. 0 objeto desta Tomada de Preos tem 0 valor estimado de R$ 327.4S5,12 (trezentos e vinte e sete
mil, quatroeentos e einqilenta e eineo reais e doze eentavos) e sera pago com recursos oramentarios
pr6prios.

Os

servios

constantes

na

planilha

oramentaria

basica

serao

obrigatoriamente

aqueles

constantes da Tabela: Tabela da 5einfra - 26.01 COM DE50NERAl;AO, B.D.1. de 27,70%, disponibilizada na
Internet atraves do site www.seinfra.ee.gov.br.
2.2. Os servios oriundos da presente licitaao serao pagos il conta da seguinte Dotaao Oramentaria:
0701.1545100011.019 - Construao, ampliaao e reforma de praa; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00

Obras e instala6es; 5ub elemento: 4.4.90.51.00 - Outras obras e instala6es, Fonte de Recurso:
1001000000 Recurso Ordinario.

3. DA PARTICIPAAO
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3.1. Poderäo partieipar desta Iieitaäo quaisquer pessoas juridicas, loealizadas em qualquer Unidade da
Federaäo, sob a denominaäo de sociedades empresarias (sociedades em nome eoletivo, em comandita
simples, em comandita por aões, anonima e Iimitada) e de sociedades simples (assoeiaões e fundaões)
_ soeiedade cooperativa - devidamente eadastradas ou que atendam a todas as eondiões exigidas para
eadastramento pelo Setor de Cadastro do Municipio de Quixeramobim, ate 0 tereeiro dia anterior il data
do reeebimento das propostas, e que satisfaam a todas as eondiões deste edital, inclusive tendo seus
objetivos sociais ou eadastramento eompativeis com 0 objeto da Iieitaäo.
3.2. Näo poderäo partieipar Iieitantes com s6eios, eooperados, diretores ou representantes eomuns.

3.2.1. Se antes do inieio da abertura dos envelopes de preo for constatada a comunhäo de s6cios,
diretores ou representantes entre Iieitantes partieipantes, somente uma delas podera partieipar do
eertame.

3.2.2. Se constatada a comunhäo de s6cios, diretores ou representantes entre Iicitantes participantes ap6s
a abertura dos envelopes de preo, os respeetivos participantes seräo automatieamente desclassifieados
do eertame, independentemente do preo proposto.
3.3. Näo poderäo participar desta licitaäo;

3.3.1. Os interessados que se encontrem em proeesso de faleneia, com exeeäo os que estejam em

proeesso de recuperaäo judieial e comprove a boa situaäo economieojfinaneeira;
3.3.2. Näo poderäo partieipar tambem os que estiverem em proeesso de dissoluäo; de fusäo, cisäo ou
incorporaäo; ou ainda, que estejam eumprindo suspensäo temporaria de partieipaäo em Iieitaäo ou
impedimento de contratar com a Prefeitura de Quixeramobim-Ceara; ou que tenham sido declarados
inidoneas para lieitar ou eontratar com a Administraäo Publiea, bem eomo Iieitantes que se apresentem

eonstituidos na forma de empresas em cons6reio.
3.4. CREDENCIAMENTO

3.4.1. Cada

lieitante apresentar-se-a com apenas um representante que,

devidamente munido de

doeumentaäo habli de eredeneiamento, sera 0 unico admitido a intervir nas fases de proeedimento
Iicitat6rio, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da
entrega dos envelopes exibir um doeumento de identifieaäo, expedido por 6rgäo ofieia!.

3.4.1.1. POR DOCUMENTO HÄBIL DE CREDENCIAMENTO, ENTENDE-SE:
a) Procuraäo publiea ou partieular especifiea para a presente lieitaäo, constituindo 0 representante,
acompanhada de e6pia do ato de investidura do outorgante que declare expressamente seus poderes
para a devida outorga (ANEXO S).

b) Instrumento que comprove a eapaeidade de representar a empresa, easo 0 representante seja 0 titular
(Ato constitutivo, estatuto ou eontrato social em vigor).
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3.4.2. Quando 0 representante for titular da empresa deverá entregar 0 original ou eópia autentieada em
eartório, ou por meio digital, ou ainda apresentar a eópia com 0 original para que seja autenticado por
esta Comissao, comprovando tal eondiao.

3.5. A nao-apresentaao ou incorreao dos doeumentos de que trata 0 subitem anterior nao implieará na
inabilitaao da licitante, mas impedirá 0 representante de se manifestar e responder pela mesma.
3.6.0 interessado em partieipar deverá conheeer todas as condiðes estipuladas no presente Edital para 0

eumprimento das obrigaðes do objeto da Iieitaao e apresentaao dos doeumentos exigidos. A
partieipaao na presente lieitaao implieará na total aeeitaao a todos os termos e integral sujeiao á
legislaao aplicável, notadamente á Lei Federal nQ 8.666/93, alterada e consolidada.

3.7. Na hipótese de nao haver expediente na data designada para a realizaao do ato, este será realizado
no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora.

4. DA APRESENTAl;AO DOS DOCUMENTOS DE HABILlTAl;AO
4.1. Os Doeumentos de Habilitaao eonsistirao de:

4.1.1. Certifieado de Registro Cadastral (CRe) emitido por esta Prefeitura Munieipal, dentro do prazo de
validade, guardada a conformidade eom 0 objeto da Iieitaao;

4.2. RHATIVA ll. HABILlTAl;AO JURíDICA:
4.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (inelusive todos os aditivos, quando nao
consolidado), devidamente registrado, em se tratando de soeiedades comereiais, e, no easo de sociedades
por aðes, acompanhada de doeumentos de eleiao de seus administradores;
4.2.2. Registro eomercial, no easo de empresa individual;
4.2.3. Inseriao do ate eonstitutivo, no easo de sociedades eivis;
4.2.4. Decreto de autorizaao, em se tratando de empresa estrangelra em funeionamento no Pais, e ato de
registro para funeionamento expedido pelo órgao eompetente, quando a atividade assim 0 exigir.

4.2.5. Alvará de funeionamento dentro do prazo de validade.

4.3. RELATIVA ll. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
4.3.1. Prova de inseriao no Cadastro Naeional de Pessoas Juridieas (CNPJ);

4.3.2. Prova de inseriao no eadastro de contribuintes estadualou munieipal, se houver, relativo ao
domieilio ou sede do Iieitante;
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4.6. RELATIVA Å CAPACITAl;ÄO TECNICO-PROFISSIONAL

4.6.1. Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade tecnica emitido por pessoa jurfdica de direito publico
ou privado, que comprove que ota) Iicitante tenha prestado ou esteja prestando servi<;os de natureza e

especie condizentes com 0 objeto desta Iicita<;äo. .
4.6.2. Apresentar comprova<;äo da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista no preambulo
deste Edital, profissional de nivel superior, detentor de acervo expedido pelo CREA, que comprove ter 0

profissional executado, obras ou servi<;os de engenharia de caracteristicas tecnicas similares as do objeto
ora Iicitado, näo se admitindo atestado(s) de Projetos, Fiscaliza<;äo, Supervisäo, Gerenciamento,
Controle Tecnologico ou Assessoria Tecnica de Obras.

4.6.3. Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro da empresa: socio, diretor ou
responsavel tecnico.

4.6.3.1. A comprova<;äo de vincula<;äo ao quadro da Iicitante se ra feita:
a) Para socio, mediante a apresenta<;äo do estatuto social e aditivos.

b) Para diretor, mediante a apresenta<;äo da ata de elei<;äo e posse da atual diretoria, devidamente
registrada junto ao orgäo competente.

c) Se 0 responsavel tecnico näo for socio e/ou diretor da empresa, a comprova<;äo se dara mediante a
apresenta,äo da copia da Carteira de Trabalho e Previdencia Social (CTPS) - devidamente assinada - e

das provas de recolhimento das obriga<;öes sociais (FGTS eiNSS) relativas ao mes anterior a data de
publica,äo deste edital,

acompanhadas

das respectivas

rela<;öes de empregados ou

mediante

apresenta<;äo de contratos de regime de presta<;äo de servi<;os.
_

4.6.3.2. Com base no artigo 43, 9 3Q, da Lei nQ 8.666/93, a Prefeitura de Quixeramobim, se reserva 0

direito de consultar 0 CNIS (Cadastro Nacional de Informa,öes Sociais), para comprovar 0 vinculo
empregaticio do (5) responsavel (is) tecnico (5) detentor (es) dos atestados com 0 licitante.

4.6.4. A Iicitante deverå juntar declara,äo expressa assinada pelo (5) Responsåvel (is) Tecnico (5)
detentor (es) do (5) acervo (5), informando que 0 (5) mesmo (5) concorda (m) com a inclusäo de seu (5)
nome (5) na participa,äo permanente do (5) servi,o (5) na condi<;äo de profissional responsåvel tecnico.
4.7. Declara,äo fornecida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Municipio de
Quixeramobim, que a Iicitante, atraves de seu profissional tecnico, visitou 0 local do servi,%bra ate 0 2Q

(segundo) dia util anterior a data da abertura da Iicita,äo e que tomou conhecimento de todas as
condi,öes que possam orientar a elabora,äo completa da proposta. 0 responsavel tecnico das empresas

deveräo se dirigir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, situada na Av. 13 de junho nQ
939, Bairro Duque de Caxias, para realizar 0 agendamento da visita, ou pelo telefone (88) 9.8133.5769.

4.7.1. A exigencia constante no item 4.7 podera ser substituida, a criterio e sob inteira responsabilidade da
licitante, por declara,äo expressa da propria licitante de que possui pleno conhecimento do local da

execu,äo da obra/servi,os objeto da Iicita,äo, conforme modelo constante no ANEXO 4.
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4.7.2. Declaraçao expressa da proponente que se compromete a atender às determinaç6es da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, no prazo maxima de 24 horas e de que a mesma prestara
toda assistência e colaboraç6es necessarias, conforme ANEXO 7.

4.8. OUTROS DOCUMENTOS DE HABllITAÇJi.O:
4.8.1. Declaraçao de inexistência de fato impeditivo de habilitaçao na forma do paragrafo 2Q do artigo 32
da Lei 8.666/93, e de que tem pie no conhecimento e concordância com os termos e condiç6es deste
Editai, conforme ANEXO 6.

4.8.2. Declaraçao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.Q 9.854, de 27/10/1999, publicada no
DOU de 28/10/1999, e ao incisa XXXIII, do artigo 7Q da Constituiçao Federal, naD emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos
em trabalho algum, salve na condiçao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme ANEXO 6.

4.8.3. Declaraçao expressa do responsavel legal do Iicitante de que naD existe superveniência de fato
impeditivo da habilitaçao ou reduçao na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências
contidas no editai, conforme ANEXO 6.

4.9. A documentaçao apresentada integrara os autos do processo e naD sera devolvida.
4.9.1. Todos os documentas necessarios à participaçao na presente Iicitaçao deverao ser apresentados em

original ou publicaçao em 6rgao Oficial ou copia com apresentaçao do original para que seja conferida e
autenticada pela Comissao.

4.9.2. Cada face de documenta reproduzida devera corresponder a uma autenticaçao, ainda que diversas
reproduç6es sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legiveis.

4.9.3. Caso na autenticaçao conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do
documento, a exigência referente à autenticaçao de todas as faces do documento fica sem valida de.
4.9.4. Nao serac aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou copias
em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graticos ou catalogos apenas
como forma de ilustraçao das propostas de preço.

4.9.5. Os documentos necessarios à participaçao na presente Iicitaçao, compreendendo os documentos
referentes à habilitaçao, à proposta de preço e se us anexos, deverao ser apresentados no idioma oficial do

Brasil.
4.9.6. Quaisquer documentas necessarios à participaçao no presente certame Iicitatorio, apresentados em
Iingua estrangeira, deverao ser autenticados pelos respectives consulados e traduzidos para 0 idioma
oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
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4.9.7. Caso 0 documento apresentado seja expedido por institui,ao que regulamente a disponibiliza,ao do

documento pela Internet, a Comissao de Licita,ao verificara a autenticidade do mesmo atravês de
consulta eletrônica.

4.9.8. As certidôes exigidas (para aquelas cuja validade possa expirar), quando nao contiverem prazo de

validade expressamente determinado, nao poderao ter suas datas de expedi,ao superiores a 60 (sessenta)
dias

anteriores

a

data

de

abertura

da

presente

Iicita,ao

ou

entao

apresentar deciara,ao

ou

regulamenta,ao do 6rgao emissor que disponha sobre a sua validade para 0 documento em questao.
4.9. Os Iicitantes que apresentaram documentos de habilita,ao em desacordo com as descri,ôes
anteriores serao inabilitados e nao participarao da fase subsequente do processo licitat6rio.
4.10.

Somente

sera

aceito

0

documento

acondicionado

no

envelope

"A",

nao

sendo

admitido

posteriormente 0 recebimento de qualquer outro documento, nem permitido a licitante fazer qualquer
adendo em documento entregue a Comissao de Licita,ao.

4.11. A Comissao de Licita,ao podera, tambêm, solicitar original de documento ja autenticado, para fim de

verifica,ao, sendo a empresa obrigada apresent<Ho no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas
contados a partir da solicita,ao, sob pena de, nao 0 fazendo, ser inabilitada.
4.12. A documenta,ao devera ainda ser apresentada obedecendo-se a ordem acima requerida, item a
item,

numerada e rubricada pelo titular ou responsavel pela firma Iicitante, sendo endere,ada e

encaminhada a Comissao de Licita,ao, em envelope lacrado, contendo a seguinte inscri,ao:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
COMISSAO DE L1CITAAO
TOMADA DE PREOS N.2 07.00S/2019-TP

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILlTAAO

RAZAO SOCIAL:
4.13. Caso a Iicitante seja microempresa (ME) oU empresa de pequeno porte (EPP), esta devera apresentar

deciara,ao na forma do ANEXO 2 para microempresa ou empresa de pequeno porte, deste edital,
obedecendo os itens a seguir:

4.14. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de
pequeno porte que nao apresentarem a declara,ao prevista no subitem anterior poderao participar

normalmente do certame, porêm, em igualdade de condi,ôes com as empresas nao enquadradas neste
regime.

4.15. Na forma do que dispôe 0 art. 42 da Lei Complementar nQ• 123 de 14.12.2006, a comprova,ao de

regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de
assinatura do contrato.
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4.15.1. Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas e empresas de pequeno porte, par

ocasiao da participaao neste procedimento Iicitat6rio, deverao apresentar toda a documentaao exigida
para fins de comprovaao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restriao.
4.15.2. Havendo alguma restriao na comprovaao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogaveis par igual periodo, a critèrio da Administraao Publica, para a regularizaao da
documentaao, pagamento ou parcelamento do dèbito.

4.15.3. A nao regularizaao da documentaao, no prazo previsto no subitem anterior, implicara na

decadência do direito à contrataao, sem prejuizo das san6es previstas no art. 81 da Lei nQ 8.666/93,
sendo facultado à Administraao convocar os Iicitantes remanescentes na ordem de c1assificaao, para a
assinatura do contrato, ou revogar a Iicitaao.

4.16. 5erao inabilitadas as licitantes que nao atenderem às exigências deste Edital referentes à fase de
habilitaao.

5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS - ENVELOPE "B"
5.1. As propostas de preos deverao ser apresentadas em 01 (uma) via, em envelope fechado e opaco,
juntamente com o envelope de documentaao, rubricado no fecho, contendo na parte externa o seguinte
sobrescrito:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

COMISSÂO DE L1CITAc;AO
TOMADA DE PREC;:OS N.2 07.00S/2019-TP
ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL

RAZÂO SOCIAL:
5.2. As propostas de preos deverao ser confeccionadas em 01 (uma) via impressa, em papel timbrado,
sem emendas, rasuras OU entrelinhas, datadas, assinadas e com o carimbo do (5) responsâvel (is) da
Empresa e Engenheiro, rubricadas em todas as vias.

5.2.1. Na proposta de preos devera constar os seguintes dados, conforme Relat6rio Tècnico, anexado ao
Termo de Referência (ANEXO 1) deste edital:
a) Premissas para elaboraao do oramento, compreendendo Composiao do BDI e Encargos
Sociais, conforme anexo V do Relat6rio Tècnico;

b) Oramento Basico, conforme anexo VI do Relat6rio Tècnico;
e) Cronograma Fìsico-Financeiro, conforme anexo VII do Relat6rio Têcnico;

d) Composiao de Preos Unitarios, conforme anexo IX do Relat6rio Tècnico;
e) Composi6es de preos elaboradas, conforme anexo X do Relat6rio Tècnico;
f) Prazo de validade da proposta, que sera de, no minimo, 60 (sessenta) dias;

g) Prazo de execuao dos servios sera de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissao da
primeira ordem de servio;
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h) Assinaturas do (s) sócio (s) e do (s) Engenheiro (s) responsável técnico;

i) Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços,
tais como:

•

Materiais, equipamentos e mão de obra;

•

Carga, transporte, descarga e montagem;

•

Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;

•

Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, Iicenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;

•

Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenómenos da natureza, da
infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras
e/ou serviços;

5.2.2. No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissão considerará como correta a Unidade expressa no
Orçamento da Prefeitura Municipal de Quixeramobim para o item.

5.3 - Os valores contidos nos orçamentos serão considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo
que não contenham o símbolo da moeda (R$).
5.4 - Os preços constantes do orçamento da Iicitante deverão conter apenas duas casas decimais após a
vírgula, cabendo ao Iicitante proceder ao arredondamento.
6. DO PROCEDIMENTO

6.1. Os envelopes "A" - Documentação e "B" - Proposta, todos fechados, serão recebidos pela Comissão
de Ucitação no dia, hora e local definidos no preámbulo deste EditaI.
6.1.1. O(a) Presidente da Comissão de Ucitação informará aos presentes a relação das empresas que

atenderam aos ditames do presente Editai e, por conseguinte, estão aptas a apresentarem os envelopes
contendo a documentação de habilitação e proposta.
6.1.2. Para a boa condução dos trabalhos, cada L1CITANTE deve rá se fazer representar por, no máximo, 1
(uma) pessoa.
6.2. Após o(a) Presidente da Comissão de Ucitação receber os envelopes "A" e "B" e declarar encerrado o
prazo de recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido e nem serão aceitos documentos
outros que não os existentes nos referidos envelopes.

6.2.1. Será inabilitada a Iicitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no
envelope "A", ou apresentá-los em desacordo com as exigéncias do presente EditaI.
6.3. Em seguida, serão abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins de habilitação. A
Comissão examinará os aspectos relacionados com a suficiéncia, a formalidade, a idoneidade e a validade

dos documentos, além de conferir se as cópias porventura apresentadas estão devidamente autenticadas
pelo Cartório competente.
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6.4. 05 documentos de habilita(ao serao rubricados pelos membros da Comissao e por, no minimo, 02
(dois) escolhidos entre 05 presentes como representantes das PROPONENTE5, que examinarao e
rubricarao todas as folhas dos Documentos de Habilita(ao e Propostas Comerciais apresentados.
6.5. A Comissao examinara possiveis apontamentos feitos por prepostos das Iicitantes, manifestando-se
sobre 0 seu acatamento ou nao.

6.6. 5e presentes 05 prepostos das licitantes ii sessao, o(a) Presidente da Comissao fara diretamente a
intima(ao dos atos relacionados com a habilita(ao e Inabilita(ao das licitantes, fundamentando a sua
decisao registrando 05 fatos em ata. Cabera aos prepostos das Iicitantes declararem inten(ao de interpor

recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto 0 prazo recursal. 05 autos do processo estarao com vista
franqueada aD interessado na presen(a da Comissao.

6.7. Caso nao estejam presentes ii sessao 05 prepostos das Iicitantes, a intima(ao dos atos referidos no
item anterior sera feita mediante publica(ao na imprensa oficial na forma da lei, iniciando-se, no dia util
seguinte ii publica(ao, no prazo de 5 (cincol dias uteis previsto em lei para a entrega ii Comissao das

raz5es recursais da (5) empresa (5) recorrente (5). Fica assegurada em igual prazo, a apresenta(ao das
contrarraz5es recursais pelos demais interessados. A sessao sera suspensa.
6.8. Decorridos 05 prazos e proferida a decisao sobre 05 recursos interpostos, a Comissao marcara a data e
horario em que dara prosseguimento aD procedimento licitat6rio, cuja comunica(ao ils licitantes sera feita

com a antecedencia minima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, mediante publica(ao em jornal
de grande circula(ao.
6.9.

Inexistindo

prosseguimento

recurso,
aD

ou

ap6s

proferida a

procedimento Iicitat6rio.

decisao sobre

Inicialmente,

recurso

interposto,

sera devolvido aD

a

Comissao dara

preposto da

Iicitante

inabilitada mediante recibo, 0 envelope fechado que diz conter a Proposta e demais documentos.
6.10. 05 envelopes de propostas de pre(os dos Iicitantes inabilitados poderao ser retirados pela licitante

no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso que marca a data da sessao de
prosseguimento do procedimento Iicitat6rio, ap6s 0 que serao expurgados.

6.11. 5era feita, em seguida, a abertura do Envelope "B". A Comissao conferira se foram entregues no
referido envelope a Proposta e 0 Or(amento.
6.12. Em seguida, a Comissao iniciara 0 Julgamento. 5erao examinados 05 aspectos formais da Proposta e

do Oramento. 0 nao atendimento ils exigencias deste Edital sera motivo de Desclassificaao da proposta.
6.13. 5erao c1assificadas as propostas apresentadas em conformidade com 05 requisitos estabelecidos no
edital.
6.13.1. A Comissao fara, entao, 0 ordenamento das propostas das Iicitantes c1assificadas pela ordem
crescente dos pre(os nelas apresentados;
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6.14. A Comissäo

näo considerara como erro

as diferen,as porventura existentes

nos centavos,

decorrentes de opera,öes aritmeticas, desde que 0 somatorio das diferen,as nos centavos näo ultrapasse
o valor em real correspondente a 0,1 (zero virgula um por cento) do valor global do or,amento da
Iicitante.

6.15. Caso duas ou mais Iicltantes que näo tenham sido desclassificadas apresentem suas propostas com

pre,os iguais, a Comissäo de Licita,äo fara sorteio para c1assifica-las, na forma da lei.

6.16. Ca so a proposta c1assificada em 1" (primeiro) lugar, näo seja ME ou EPP, a Comissäo procedera de
acordo com os subitens a seguir:

6.16.1. Fica assegurado, como criterio de desempate 0 exercicio do direito de preferencia para as ME ou
EPP, devendo a Iicitante estar presente a sessäo publica de divulga,äo da analise das propostas de pre,os,
previamente marcada pela Comissäo, para exercer mencionado direto.
6.16.2. Entende-se por empate aquelas situa,öes em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate lO%(dez por cento) superiores a proposta mais bem
c1assificada, depois de ordenadas as propostas de pre,os em ordem crescente dos pre,os ofertados.
6.16.3. Para efeito do disposto no subitem 6.16.1, ocorrendo empate, a Comissäo procedera da seguinte
forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem c1assificada podera apresentar
proposta de pre,o inferior aquela considerada vencedora do certame, situa,äo em que sera
c1assificada em primeiro lugar e conseqüentemente declarada vencedora do certame.
b) Näo ocorrendo a contrata,äo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
alinea anterior, seräo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do
subitem 6.16.2, na ordem c1assificatoria, para 0 exercicio do mesmo direito.
6.16.4. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.16.2, sera realizado sorteio entre elas

para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar nova proposta de pre,os, que devera ser
registrada em ata.

6.16.5. Na hipotese de näo-contrata,äo nos termos previstos no subitem acima, 0 objeto Iicitado sera

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
6.16.6. Ocorrendo a situa,äo prevista no subitem 6.16.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem c1assificada sera convocada para apresentar nova proposta de pre,os apos solicita,äo da
Comissäo. Todos os atos deveräo constar da ata dos trabalhos.

6.17. A Comissäo, apos os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capitulo, suspendera a
sessäo a fim de que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da Comissäo e pelos prepostos dos
Iicitantes que participam da licita,äo.
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6.18. Se presentes os prepostos das lίcίtantes a sessao, o(a) Presidente da Comissao fara diretamente a
intimaao dos atos relacionados com ο julgamento das propostas, fundamentando a sua decIsao e
registrando os atos em ata. Cabera aos prepostos das lίcίtantes se manifestarem sobre a intenao de
Interpor ου nao recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto ο prazo recιιrsal. Os autos do processo
estarao com vista franqueada ao interessado ου interessados na presena da Comissao.
6.19. Caso nao estejam presentes a sessao os prepostos das lίcίtantes, a intimaao dos atos referidos no
item anterior sera feita atraves de publicaao na imprensa oficial, iniciando-se no dia ύtil seguinte a
publicaao ο prazo de 05 (cinco) dias ύteίs previsto em Iei para a entrega a Comissao das razoes de
recursos a serem interpostos pelos recorrentes. Fica assegurado, em igual prazo, a apresentaao de
contrarrazoes recursais pelos demais interessados.

6.20. As dύvίdas que surgirem durante as reunioes serao esclarecidas pelo(a) Presidente da Comissao, na
presena dos prepostos das Iicitantes.

6.21. Α Comissao e assegurado ο direito de suspender quaIquer sessao e marcar seu reinicio para outra
ocasiao, fazendo constar esta decisao da Ata dos trabalhos. Νο caso, os envelopes ainda nao abertos
deverao ser rubricados pelos membros e por, no minimo, 2 (dois) prepostos de Iicitantes, caso estejam
presentes.

6.22. Α Comissao podera, para analisar os Documentos de Habilitaao, as Propostas e os Oramentos,
solicitar pareceres tecnicos e suspender a sessao para realizar diligencias a fim de obter melhores
subsidios para as suas decisoes.

6.23. Todos os documentos ficam sob

a

guarda da Comissao de

Licitaao,

ate a

conclusao do

procedimento.

6.24. Νο caso de decretaao de feriado que coincida com a data designada para entrega dos envelopes
''Α'' e "Β" e suas aberturas, esta Iicitaao se realizara no primeiro dia ύtil Sseqϋencί, na mesma hora e
mesmo local, podendo, no entanto, a Comissao definir outra data, horario e ate local, fazendo a
publicaao e divulgaao na mesma forma do inicio.
6.25. Α Comissao nao considerara quaIquer oferta de vantagens nao prevista neste Edital, nem preςo ου
vantagem baseada nas propostas das demais licitantes.
6.26. Ocorrendo discrepancia entre qualquer preo numerico ου por extenso, prevalecera este ύltimo.
6.27. Quando todas as lίcίtantes forem inabilitadas ου todas as propostas forem descIassificadas, em nao
havendo intenao de interposiao de recurso por parte de lίcίtante, a Comissao podera fixar aos licitantes
ο prazo de 08 (oito) dias ύteίs para a apresentaao de nova documentaao ου de outras propostas nos

termos do art. 48 da Lei n.Q 8.666/93.
6.28. Abertos os envelopes contendo as Propostas, aΡόs concluida a fase de habilitaao, nao cabe

descIassificar a proposta por motivo relacIonado com a habilitaao, salvo em razao de fato superveniente
ου sό conhecido aΡόs ο julgamento.
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6.29. 5erao desclassificadas as propostas que:

a) apresentarem preos superiores ao limite estabelecido ou manifestadamente inexeqDivel;
b) apresentarem preos inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores a saber:
b.l - media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50% (cinqDenta por cento) do valor
orado pela Administraao, ou

b.2 - valor orado pela Administraao.

c) Condi6es ilegais, omiss6es, erros e divergencia ou conflito com as eXigencias deste Edital.
d) Proposta em funao da oferta de outro competidor na Iicitaao.
e) Preo unitario inexistente, simb6lico ou irris6rio, havido assim como aquele incompatfvel com os preos

praticados no mercado, conforme a Lei nQ 8.666/93 e suas altera6es.
f) Preo unitario e/ou global excessivo, assim entendido como aquele superior ao orado pela PMQ.
g) Preos unitarios e/ou globais na forma do Art. 48 da Lei das Licita6es.
h) Propostas que nao atendam ao item 5 do edital.

7. DA HOMOLOGAl;AO E ADJUDICAl;AO
7.1. A Comissao emitira relat6rio contendo 0 resultado do JULGAMENTO deste Editai, com c1assificaao
das licitantes, que estara assinado pelos membros que dela participaram.
7.2. A Homologaao desta licitaao e a Adjudicaao do seu objeto em favor da licitante cuja proposta de
preos seja c1assificada em primeiro lugar sao da competencia da 5ecretaria de Desenvolvimento Urbano e
Infraestrutura.
7.3. A 5ecretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, se reserva ao direito de nao homologar e
revogar

a

presente

Iicitaao,

por

raz6es

de

interesse

publico

decorrente

de

fato

superveniente

devidamente comprovado, mediante parecer escrito e fundamentado sem que caiba a qualquer das
Iicitantes 0 direito.

8. DAS CONDIl;OES GERAIS DA PRESTAl;AO DOS SERVIl;OS
8.1.

Os

servios

serao

executados

mediante

"Ordem

Especifica"

emitido

pela

5ecretaria

de

Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura;

8.2. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigencias e condi6es
a seguir estabelecidas:
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a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiencia comprovada, fornecendo a CONTRATANTE relaao
nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuiao/especificaao técnica.
b) Executar os servios através de pessoas idòneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos
ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fun5es, podendo a solicitar a substituiao
daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente.

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se prejudiquem 0
bom andamento e a boa prestaao dos servios.

d) Facilitar a aao da FISCALlZAc;:lio na inspeao dos servios, prestando, prontamente, os esclarecimentos
que forem solicitados pela CONTRATANTE.

e) Responder perante a PMQ, mesmo no caso de ausencia ou omissao da FISCALlZAc;:lio, indenizando--a
devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execuao
do

Contrato,

quer

sejam

eles

praticados

por

empregados,

prepostos

ou

mandatarios

seus.

A

responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas
preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes
e das disposi5es legais vigentes.
f)

Responder,

perante

as

leis

vigentes,

pelo

sigilo

dos

documentos

manuseados,

sendo

que

a

CONTRATADA nao devera, mesmo ap6s 0 término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito
da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informa5es especificadas no paragrafo
anterior, a nao ser para fins de execuao do CONTRATO.
g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade 0 pagamento
de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestaao dos servios contratados
inclusive as contribui5es previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS,COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluida qualquer solidariedade da PMQ por eventuais

autua6es administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplencia da CONTRATADA, com referencia as
suas obriga<;:6es, nao se transfere a PMQ.

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentaao referente ao pagamento dos tributos, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com 0 objeto do CONTRATO.

i) Manter durante toda a execuao dos servios, em compatibilidade com as obriga5es por ele assumidas,
todas as condi5es de habilitaao e qualificaao exigidas na licitaao

j) Respeitar as normas de segurana e medicina do trabalho, previstas na Consolidaao das Leis do
Trabalho e legislaao pertinente;

k) Prestar os servios de acordo com as exigencias da fiscalizaao, atentando sempre para as normas da
Associaao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

1) Responsabilizar-se pela conformidade, adequaao, desempenho e qualidade dos servios e bens, bem
como de cada material, matéria-prima ou Componente individualmente considerado, mesmo que nao
sejam de sua fabricaao, garantindo seu perfeito desempenho.
8.3.00 RECEBIMENTO OOS SERVI<;OS

8.3.1. 0 recebimento da obra sera feito por equipe ou comissao técnica, constituida pela Secretaria de
Oesenvolvimento Urbano e Infraestrutura, para este fim.
8.3.2.0 objeto deste Contrato sera recebido:

Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - Centro - CEP 63.800-000 - Quixeramobim.Ce
CNPJ 07.744.303/0001-68 - CGF 06.920.168-4

GOVU1NO M\JNICIPAL

QUIXERAMOBIM
Cuoondo l;,elll do COfOo;Oa do CcOI(l

Comissao de Licita<;ao

a) Provisoriamente. pelo responsavel por seu acompanhamento e fisealiza,ao, mediante termo
eireunstaneiado, assinado pelas partes, em ate 15 (quinze) dias da comuniea,ao eserita da CONTRATADA.
b) Definitivamente - Ca so nao se eonstate nenhum problema de exeeu,ao, durante 0 periodo minimo
citado no subitem anterior, sera proeedido 0 reeebimento definitivo da obra pela equipe ou comissao
teeniea mediante Termo de Reeebimento Definitivo de Obra - TRDO, circunstanciado, assinado pelas
partes, ap6s vistoria que comprove a adequa,ao do objeto aos termos contratuais, observado 0 disposto
,

no art. 69 da Lei nQ 8.666/93, nao podendo este prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em easos
exeepeionais, devidamente justificados.

8.3.3. 0 Termo de Entrega e Reeebimento Definitivo 56 podera ser emitido mediante apresenta,ao da
baixa da obra no CREA e no INSS e inexisteneia de qualquer pendencia no eontrato.

8.3.4. Somente serao emitidos atestados teenicos de obra ap6s a emissao do Termo de Entrega e

Reeebimento Definitivo - TRDO easo nao se constate nenhum problema operaeional e/ou eonstrutivo.
9. DAS CONDIC;OES ESPECIAIS DOS SERVIC;OS
9.1.

A Contratada devera utilizar na exeeu,ao dos servi,os, funcionarios contratados ou tereeirizados,

bem eomo equipamentos de sua propriedade, sendo vedada a utiliza,ao de funcionarios (servidores ou
tereeirizados da PMQ), e equipamentos de propriedade da PMQ.

9.2. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigeneias e condi,6es
a seguir estabelecidas:

a) Prestar 05 servi,os de acordo com 0 PROJETO BAslCO e ANEXOS, partes integrantes do edital.
b) Atender as normas da Assoeia,ao Brasileira de Normas Teenieas (ABNT) e demais normas internaeionais
pertinentes ao objeto contratado.

e) Responsabilizar-se pela eonformidade, adequa,ao, desempenho e qualidade dos servi,os e bens, bem
como de eada material, materia-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que nao
sejam de sua fabriea,ao, garantindo seu perfeito desempenho.

d) Apresentar, ca so a CONTRATADA seja obrigada pela legisla,ao pertinente, antes da 1" medi,ao,
eronograma e deseri,ao da implanta,ao das medidas preventivas definidas no Programa de Condi,6es e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru,ao - PCMAT, no Programa de Controle Medico de
Saude Oeupaeional - PCMSO e seus respeetivos responsaveis, sob pena de retardar 0 proeesso de
pagamento.

e) Registrar 0 Contrato deeorrente desta lieita,ao no CREA, na forma da Lei, e apresentar 0 comprovante

de "Anota,ao de Responsabilidade Teeniea" correspondente antes da apresenta,ao da primeira fatura,
sob pena de retardar 0 proeesso de pagamento.
f) Registrar 0 Contrato deeorrente desta lieita,ao junto ao INSS, e apresentar a matrieula correspondente

antes da apresenta,ao da primeira fatura, sob pena de retardar 0 proeesso de pagamento.
g) Forneeer toda e qualquer doeumenta,ao, ealculo estrutural, projetos, ete., produzidos durante a
exeeu,ao do objeto do Contrato, de forma conveneional e em meiQ digital.
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h) A Contratada devera, ainda, dispor dos recursos administrativos, financeiros, de transporte, de
compras, etc. que julgar conveniente para assegurar 0 bom andamento dos trabalhos, evitar interrup6es
e descontinuidades e garantir 0 fiel cumprimento dos prazos estabelecidos.
9.2.1. EXECUC;AO DE SERVIC;OS IMPREVISTOS

9.2.1.1. A empresa obriga-se a executar todos os Servios necessarios ao objeto descrito no item 1.1. No

caso de servio imprevisto, nao constante de sua planilha oramentaria proposta, se procedera para
pagamento da seguinte maneira:

a)

Servios constantes da Tabela da Seinfra - 26.01 COM DESONERAC;AO, COM B.D.I. de 27,70%,
pelos seus respectivos preos unitarios referidos na Tabela do mes do oramento e da
proposta, multiplicado pelo fator "K", resultado da seguinte F6rmula:

VPG
K=
VOB

Onde:

VPG =

Valor da Proposta ganhadora

VOB =

Valor do Oramento Basico

o valor do K sera parte integrante do Contrato

9.2.2. DA FISCALIZAC;AO
9.2.2.1. A fiscalizaao sera da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do municipio de
Quixeramobim.

9.2.2.2. Todos os problemas advindos de cada Ordem de Servio serao tratados inicialmente com a

Fiscalizaao e posteriormente, se nao houver soluao compativel, com 0 (a) Secretario

(a) da

Infraestrutura do municipio de Quixeramobim.

9.2.2.3. A Contratada devera se limitar a execuao dos servios especificados na Ordem Especifica de
Servios, sob pena de executar e nao receber.

10. DAS SUBCONTRATAC;OES DOS SERVIC;OS
10.1. Os servios objeto desta

licitaao somente

poderao

ser sub-contratados parcialmente com

autorizaao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura /PMQ.
10.2. A subcontrataao nao altera a responsabilidade da CONTRATADA, a qual continuara integra e
solidaria perante a CONTRATANTE.
10.3. As subcontrata6es porventura realizadas serao integralmente custeadas pela CONTRATADA.
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10.4. Nao podera ser subcontratada empresa que tenha participado do processo Iicitat6rio e que tenha
sido considerada inabilitada.

10.5. Demonstraao da capacidade tecnica operacional no minimo igual a 50% (cinqOenta por cento) das
obras a serem subcontratadas, bem como comprovaao de possuir, em seu quadro funcional, profissional
qualificado, nos termos da lei, para gerir as obras que Ihe forem subempreitadas.

10.6. Qualquer subcontrataao somente sera possivel com a anuencia previa da 5ecretaria de
Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, que exigira contrato firmado entre a empresa vencedora e o
seu subcontratado, mediante a apresentaao de todos os documentos exigidos neste Edital e autorizaao
expressa da 5ecretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura.
10.6.1.

Da

solicitaao

prevista

no

subitem

10.6,

acima, constara

expressamente que

a

empresa

CONTRATADA e a unica responsavel por todas as obras executadas pela 5ubcontratada, pelo faturamento

em seu exclusivo nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitaao.
10.7. O contrato firmado entre a CONTRATADA e a 5ubcontratada sera apresentado a 5ecretaria de
Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, que podera objetar relativamente as c1ausulas que possam vir
em seu desfavor ou ensejar responsabilidades e encargos de qualquer natureza.
10.8. A 5ubcontratada estara sujeita as exigencias relativas a Encargos 50ciais e Trabalhistas - E5T e
5egurana e Medicina do Trabalho.

10.9. A empresa subcontratada devera apresentar o comprovante de recolhimento da Anotaao de
Responsabilidade Tecnica - ART no CREA, conforme condi5es estabelecidas para a empresa Contratada.
10.10. Em hip6tese nenhuma havera relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os
subcontratados.

10.11. A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilizaao de subcontratadas por raz5es tecnicas ou
administrativas.
11.00 CONTRATO

11.1. O Municipio de Quixeramobim, atraves da 5ecretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e
a Iicitante vencedora desta Iicitaao assinarao contrato, no prazo de 02 (dois) dias, contados da data da
convocaao para este fim expedida pela Contratante sob pena de decair do direito a contrataao.
11.2. A recusa injusta da Iicitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo 6rgao contratante caracteriza o descumprimento total da
obrigaao assumida, sujeitando-a a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obra ou servio
constante de sua proposta de preos.

11.3. A execuao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por representante da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura ou outro por ela designado.
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11.3.1. O representante da PMQ anotará em registro próprio tod as as ocorrencias relacionadas com a

execuao do contrato, determinando o que for necessário á regularizaao das faltas ou defeitos
observados.

11.3.2. As decisöes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante deverao ser
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoao das medidas convenientes.

11.4. A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Contratante, no local da obra, para representá-Io
na execuao do contrato. A Contratada se obriga, ainda, a manter na obra como seus responsáveis,

durante tod o o prazo de sua execuao e até o seu recebimento definitivo pelo MUNICíplO DE
QUIXERAMOBIM, todos os profissionais qualificados de habilitaao desta Iicitaao, autorizaao da
Contratante, e a seu critério, poderao ser substituidos por outros portadores de ART igual ou superior.
11.4.1.

Fica

a

contratada

na

obrigaao

de

manter,

durante

toda

a

execuao

do

contrato,

em

compatibilidade com as obrigaöes por ele assumidas, todas as condiöes de habilitaao e qualificaao
exigidas na Iicitaao.
11.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreöes resultantes
da execuao ou de materiais empregados.

11.6. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente á Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuao ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal.

11.7. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execuao do contrato.

11.8. O prazo para o inicio da execuao dos servios tica fixado em 05 (cinco) dias contados a partir da
data da assinatura da Ordem de Servio.
11.9. O prazo para a execuao dos servios é de 120 (cento e vinte) dias, contados da emissao da primeira

ordem de servios, podendo ser prorrogado conforme as disposiöes da lei 8.666/93.
11.10. A prorrogaao de prazo deverá ser justiticada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria
de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura.
11.11. O contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelaao judicialou extrajudicial e
sem que caiba á Contratada direito a indenizaao de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes
casas:

11.11.1. Nao cumprimento ou cumprimento irregular das c1áusulas contratuais ou da legislaao vigente;
11.11.2. Lentidao na execuao dos servios, levando a Prefeitura Municipal a presumir pela nao conclusao
dos mesmos nos prazos estipulados;
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11.11.3. Cometimento reiterado de erros na execuao dos servios;

11.11.4. Concordata, falencia ou dissoluao da firma ou insolvencia de seus sócios, gerentes ou diretores;

11.11.5. 0 atraso injustificado no início da obra ou paralisaao da mesma sem justa causa e prévia
comunicaao á Prefeítura Municipal;

11.11.6. A subcontrataao total ou parcial das obras ou servios, sem prévia autorizaao da Prefeitura
Municipal, a associaao da Contratada com outrem, a cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como
a fusao, cisao ou incorporaao, nao admitidas no Instrumento Convocatório e no Contrato;

11.11.7. 0 desatendimento das determinaðes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execuao, assim como a de seus superiores;

11.11.8. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execuao anotadas pelo representante da Prefeitura

Municipal, conforme previsto no parágrafo 1Q do art. 67 da Lei n.Q 8.666/93;
11.11.9. Alteraao social ou a modificaao da finalidade ou de estrutura da empresa, que prejudique a
execuao do contrato;

11.11.10.

Razðes de interesse público, de alta relevancia de amplo conhecimento, justificados e

determinados pela Administraao Pública;

11.11.11. A supressao, por parte da Administraao, de obras ou servios de engenharia, acarretando
modificaao do valor inicial do contrato além do limite estabelecido neste Edital.
11.11.12. A suspensao de sua execuao, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a 90
(noventa) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbaao da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensðes que totalizem 0 mesmo prazo, independentemente do pagamento

obrigatório de indenizaðes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizaðes e outras
previstas, assegurado a contratado, nesses casos, 0 díreito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigaðes assumidas até que seja normalizada a situaao;

11.11.13. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal,
decorrentes de obras ou servios, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbaao da ordem interna ou guerra, assegurado á Contratada 0 direito de
optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigaðes até que seja normalizada a situaao;
11.11.14. Deixar de colocar e manter no canteiro das obras equipamento exigido para a execuao dos
servios, bem como as placas de sinalizaao adequadas;
11.11.15. A nao liberaao, por parte da Contratante, de área, local do objeto para execuao da obra, nos
prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
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11.11.16. A ocorrencia de casos fortuitos ou de fora maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execuao do Contrato;

11.12. A rescisao amigavel do contrato, por acordo entre as partes, devera ser precedida de autorizaao
escrita e fundamentada da 5ecretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura.

11.13. Quando a rescisao ocorrer com base nos itens 11.11.10 e 11.11.16 deste Edital, sem que haja culpa
da Contratada, esta sera ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que tiver sofrido, tendo
direito:

a) pagamento devidos pela execuao do contrato ate a data da rescisao;

11.14. A Contratada, pelo prazo de 90 (noventa) dias ap6s a execuao dos servios, sera responsavel por
sua falta ou reparaao, desde que a fiscalizaao da Prefeitura Municipal comprove que danos ocorridos
tenham resultado da execuao imperfeita ou inadequada as especifica6es de origem.
11.15. E facultada a Prefeitura Municipal de Quixeramobim, quando 0 convocado nao assinar termo do
contrato no prazo e nas condi6es estabelecidas neste Edital convocar os Iicitantes remanescentes, na

ordem de c1assificaao, para faze-Io em igual prazo e nas mesmas condi6es propostas pelo primeiro
c1assificado, inclusive quanto aos preos atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta
Iicitaao.

11.16. A Prefeitura Municipal de Quixeramobim podera, a seu criterio, determinar a execuao antecipada
de servios, obrigando-se a Contratada a realiza-Ios.
11.17. Registrar 0 Contrato decorrente desta licitaao no CREA, na forma da Lei, e apresentar 0

comprovante de "Anotaao de Responsabilidade Tecnica" correspondente antes da apresentaao da
primeira fatura, perante a 5ecretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, sob pena de retardar 0
processo de pagamento.

11.18.

Registrar 0

Contrato decorrente desta

Iicitaao junto

ao

IN55,

e apresentar a

matricula

correspondente antes da apresentaao da primeira fatura, perante a 5ecretaria de Desenvolvimento
Urbano e Infraestrutura, sob pena de retardar 0 processo de pagamento.

12. OOS ACRESCIMOS E/OU SUPRESSOES AO CONTRATO
12.1. 0 Contrato podera sofrer altera6es devido a supress6es ou aumentos de servios e valores ate os
limites admitidos na Lei n.Q 8.666/93.
12.2. Caso haja acrescimo ou diminuiao no volume dos servios este sera objeto de Termo Aditivo.

13. OOS PAGAMENTOS, 00 REAJUSTE E 00 REEQUILiBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO
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13.1. A fatura relativa aos servios executados em cada periodo, cujo valor sera apurado atraves de
mediao, devera ser apresentada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura de
Quixeramobim, conforme cronograma fisico-financeiro, para fins de conferencia e atestaao que
providenciara 0 pagamento.

13.2. 0 pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias contados da data da apresentaao da nota
fiscaljfatura devidamente atestada pelo gestor da contrataao, mediante credito em conta corrente em
nome da contratada.

13.3. Serao descontados na fonte 0 valor relativo ao Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza,
conforme aliquota prevista no c6digo Tributario Municipal, e retido 0 INSS na aliquota de 11% (onze por
cento) sobre 0 valor da mao de obra declarada na proposta contratada.
13.4. A CONTRATADA devera apresentar os comprovantes de recolhimento do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, no
prazo de ate 20 (vinte) dias ap6s a data fixada para seu recolhimento.

13.5. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicara

na aprovaao definitiva dos servios executados, total ou parcialmente.
13.6. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe 0 pagamento, a CONTRATADA
sera cientificada, a fim de que tome providencias.
13.7. Podera a CONTRATANTE sustar 0 pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
b) quando a CONTRATADA assumir obriga5es em geral para com terceiros, que possam de qualquer
forma prejudicar a CONTRATANTE;
c) inadimplencia da CONTRATADA na execuao dos servios.
13.8. 0 valor do contrato nao sera reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura,

circunstancia na qual as faturas serao reajustadas com base na variaao do indice nacional da construao
civil (INCC) Revista Conjuntura Economica - Coluna 35 e divulgado pela Fundaao Getulio Vargas -FGV.
13.8.1. No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte f6rmula:

P-l,,]

R V L-/-o- ,onde:
R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servios a serem reajustados;

1, = indice inicial- correspondente ao mes da entrega da proposta;
1 = fndice final- correspondente ao mes de aniversario anual da proposta.
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13.8.2. A aplicaao do reajuste se fara apartir do 13Q mes apas a data-limite da apresentaao da propasta
de preos, senda que 0 seu valor percentuai (calculado com a aplicaao da formula acima) se mantera fixo
por 12 meses, e assim sucessivamente a cada 12 meses.

13.9. A data base de referencia da propasta de preos sera a data de apresentaao da propasta de preos,
e 05 possiveis reajustes, calculados apartir desta.

13.10. Podera ser restabelecida a relaao que as partes pactuaram inicialmente entre 05 encargos do
contratado e a retribuiao da Administraao para a justa remuneraao do fornecimento, desde que
objetivando a manutenao do equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, au previsiveis porem de 5sequencias incalculaveis, retardadores au
impeditivos da execuao do ajustado, au ainda, em ca 50 de fora maior, ca sa fortuito au fato do principe,
configuranda alea economica extraordinaria e extracontratuai, nas termos do Art. 65, Incisa II, alinea "d"
da lei 8.666/93, devendo ser formalizado atraves de ato administrativo.
14. DAS MULTAS

14.1. AContratante podera aplicar as seguintes multas:

14.1.1. 0,05% (cinco centesimas por cento) sobre 0 valor da eta pa, por dia que esta exceder 0 prazo de
entrega previsto no eronagrama fisico, salvo quanto aa ultimo prazo parcial, cuja multa sera
compreendida na penalidade por inobservancia do prazo global;
14.1.2. 0,1% (um decimo por cento) sobre 0 valor global do Contrato, por dia que exercer aa prazo
contratuai sem que 05 servios sejam concluidos;

14.1.3.20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipotese de rescisao do Contrato por culpa da
Contratada, sem prejuizos de out ras penalidades previstas em Ie i;

14.1.4. 0,0001% (um milionesimo por cento) sobre 0 valor global do Contrato por descumprimento as
recomenda6es estabelecidas neste Edital au no Contrato, conforme 0 caso;
14.1.5. 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execuao dos servios
a terceiros, no todo au em parte, sem previa autorizaao escrita da 5ecretaria de Desenvolvimento

Urbano e Infraestrutura de Quixeramobim;
14.1.6. 5% (cinco por cento)

sobre 0 valor do Contrato,

se a

Contratada deixar de atender as

recomenda6es de ordem tecnica emitidas pela ADMINI5TRA<;:AO MUNICIPAL.
14.2. Da aplicaao de multa sera a Contratada notificada pela ADMINI5TRA<;:AO MUNICIPAL, tendo, a
partir da notificaao, 0 prazo de 10 (dez) dias para recolher a importancia correspondente na Tesauraria
da Prefeitura Municipal. 0 pagamento dos servios nao sera efetuado a Contratada se esta deixar de
recolher multa que Ihe for impasta.
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14.3. A multa aplicada por descumprimento do prazo global sera deduzida do pagamento da ultima
parcela e as multas por infra6es de prazo parciais serao deduzidas, de imediato, dos valores das
presta6es a que correspondam.

14.4. Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais serao devolvidos
por ocasiao do recebimento definitivo dos servios, se a Contratada, recupera ndo os atrasos verificados
em fases anteriores do Cronograma Fisico, entregar os servios dentro do prazo global estabelecido.
14.5. Todas as multas poderao ser cobradas cumulativamente ou independentemente.
14.6. A contratada sujeitar-se-a, ainda, no caso de inexecuao total ou parcial do Contrato:
14.6.1. Advertencia;

14.6.2. Multa de ate 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital;
14.6.3.

Suspensao

temporaria

de

participaao

em

Iicitaao

e

impedimento

de

contratar

com

a

Administraao Municipal por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

14.6.4. Declaraao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraao Publica enquanto
perdurar os motivos determinantes da puniao ou ate que seja promovida a reabilitaao da Contratada,
que sera concedida sempre que est a ressarcir a Contratante pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o
prazo da sanao aplicada com base no item anterior.
15. DOS RECURSOS

15.1. Das decis6es proferidas pela Comissao de Licitaao caberao recursos nos termos do art. 109 da Lei

n.Q 8.666/93.
15.2. Os recursos deverao ser dirigidos o(a) Presidente da Comissao de Licitaao, devidamente arrazoada
subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovara sua condiao como tal.
15.3. Os recursos deverao ser apresentados no devido prazo, nao sendo conhecidos os interpostos fora
dele.

15.4. Interposto, o recurso sera comunicado aos de mais licitantes, que poderao impugna-los no prazo de 5
(cinco) dias uteis.
15.5. Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista

franqueada ao interessado.
15.6. Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se
ao os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

16. DAS PENALlDADES E DAS SANl;OES
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16.1. A Iicitante que, convocada pela Prefeitura Municipal de Quixeramobim para assinar o instrumento

de contrato, se recusar a faz€Ho dentro do prazo previsto nesta Tomada de Preos, sem motivo justificado
aceito pela Contratante, estará sujeita a suspensao temporária de participaao em licitaao promovida
pelos órgaos do Municipio de Quixeramobim, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
16.2. O atraso injustificado na execuao do contrato sujeitara a Contratada a multa de mora prevista no

presente Edital, podendo a Contratante rescindir unilateralmente o contrato. Á Contratada será aplicada,
ainda, a pena de SUSPENSAO de participaao em lieitaao promovida pelos órgaos do Municipio de
Quixeramobim, pelo prazo de até 02 (dois) anos, período durante O qual estará impedida de contratar
com O Municipio de Quixeramobim.

16.3. Em caso de o Licitante ou Contratado ser reineidente, será declarado como inidóneo para Iicitar e
contratar com O Municipio de Quixeramobim.

16.4. As san6es previstas neste Edital serao aplicadas pela Administraao Munieipal, a Iicitante vencedora
desta Iicitaao ou a Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes casos:
16.4.1. De 5 (cinco) dias úteis, nos casos de adverténcia e de suspensao;
16.4.2. De 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de declaraao de inidoneidade para
Iicitar ou contratar com o municipio de Quixeramobim.

16.5. As san6es de adverténcia, suspensao e declaraao de inidoneidade para lieitar ou contratar com O
municipio de Quixeramobim poderao ser aplicadas juntamente com as de multa prevista neste Edital;
16.6. As san6es de suspensao e de declaraao de inidoneidade para lieitar e contratar com o municipio de
Quixeramobim, poderao também ser aplicadas as lieitantes ou aos profissionais que, em razao dos
contratos firmados com qualquer órgao da Administraao Pública Federal, Estadual e Municipal:
a) - tenha sofrido condenaao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
b) -tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da Iicitaao;
c) - demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Administraao Pública em virtude de atos
ilíeitos praticados.
16.7. Somente após a Contratada ressarcir o Municipio de Quixeramobim pelos prejuízos causados e após

decorrido o prazo de suspensao aplicada é que poderá ser promovida a reabilitaao perante a própria
autoridade que aplicou a sanao.
17. DOS ENCARGOS DIVERSOS

17.1. A Contratada se obriga a efetuar, casa solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas da
ABNT,

para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou servio a ser

executado.
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17.2. As Iigaç5es provisonas que se fizerem necessanas para a execuçao dos serviços, bem como a
obtençao de Iicenças e alvaras, correrao por conta exclusiva da Contratante.

18. CONSULTAS, RESPOSTAS, ADIAMENTO, DILIGENCIAS, REVOGAçÀO E ANULAçÀO
18.1. Até 03 (tres) dias uteis antes da data fixada para recebimento dos documentos de habilitaçao e das
propostas de preços, qualquer pessoa juridica podera solicitar esciarecimentos, providencias ou impugnar
o ato convocatòrio desta Tomada de Preços.

18.1.1. Decaira do direito de impugnar os termos do editai de Iicitaçao perante a Administraçao a pessoa
que nao o fizer dentro do prazo fixado em lei, hipòtese em que tal comunicaçao nao tera efeito de
recurso.

18.1.2. A impugnaçao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo
Iicitatòrio até o transito em julgado da decisao a eia pertinente.

18.1.3. Somente serao aceitos esciarecimentos, providencias ou impugnaçao do ato convocatòrio quando
protocolizados perante a Comissao de Licitaçao da Prefeitura de Quixeramobim, situada à Rua Monsenhor
Salviano Pinto, 707, Centro - CEP 63800-000 - Quixeramobim-Ce. Nao serao aceitos envios via fac-simile
ou e-mail.

18.2. Somente serao aceitas solicitaç5es de esclarecimentos, providencias ou impugnaç5es mediante
petiçao digitada, que preencham os seguintes requisitos:

18.2.1. O endereçamento o(a) Presidente da CO M ISSAO da Prefeitura de Quixeramobim;
18.2.2. A identificaçao precisa e completa do autor e seu representante legai (acompanhado dos
documentos comprobatòrios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissao, domicilio,
numero do documento de identificaçao, devidamente datada, assinada e protocolada na sede da
Comissao de Licitaçao da Prefeitura de Quixeramobim, dentro do prazo editalicio;
18.2.3. O fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;
18.2.4. O pedido, com suas especificaç5es;
18.3. O adita mento prevalecera sempre em relaçao ao que for aditado.
18.4. Acolhida a petiçao de impugnaçao contra o ato convocatòrio que importe em modificaçao dos
termos

do

editai

sera

designada

nova

data

para

a

realizaçao

do

certame,

exceto

quando,

inquestionavelmente, a alteraçao nao afetar a formulaçao das propostas.
18.4.1. Qualquer modificaçao neste editai sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto originai,
ex ceto quando, inquestionavelmente, a alteraçao nao afetar a formulaçao das propostas.
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18.5. DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do pr仰roced出l師r町問Y

poder同á pr悶omover dili抱gên、C口l旧as no sentido de ob臥ter escl泊ar陀ec口印imentωos丸， c∞onf日ir円rma町r I川nformações ou permi比tirr

5日ej拘am sa叩n悶1困ada出s fねalha出s formais de documentação que complementem a instrução do processo， vedada a
inciusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta， fixando
o prazo para a resposta

18.5.1. Os Iicitantes notificados para prestar quaisquer esciarecimentos adicionais deverão faz岳10 no
prazo determinado pelo (a) Presidente， sob pena de desciassificação/inabilitação

r'

18.6. A presente Iicitação poderá ser anulada em qualquer tempo， desde que seja constatada
irregularidade no processo e/ou em seu julgamento， ou revogada por conveniência da Administração sem
que tal ato gere qualquer indenização ao participante.

19. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
19.1. As Iicitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante 0 processo Iicitatório e na
execução do contrato， estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

20. DA5 DI5P051ÇÕE5 F1NAI5
20.1. A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condiç凸es estabelecidas nesta Tomada
de Preços

20.2. As normas que disciplinam esta Tomada de Preços serão sempre interpretadas em favor da

ampliação da disputa entre os interessados， atendidos 0 interesse público， sem comprometimento da
segurança e do regular funcionamento da administração
ノ件、

20.3. Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo(a) Presidente durante a sessão e pelo (s) 5ecretário (s)

Order、ador (5) de Despesa， em outro caso， mediante aplicação do caput do art. 54 da Lei n.Q 8.666/93
20.4. 0 não atendimento de exig岳ncias formais não essenciais não importará no afastamento do licitante，

desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a
realização da sessão pública desta Tomada de Preços
20.5. A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
20.6.

I\Jenhuma

indenização

será

devida

às

Iicitantes

pela

elaboração

ou

pela

apresentação

de

documentação referente ao presente edítal， nem em relação às expectativas de contratações dela
decorrentes.
20.7. A Homologação e adjudicação do presente procedimento será de competência do (s) 5ecretário (s)
Gestor (5).
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20.8. Na eontagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se 0 dia de inicio de contagem e inclui-se
o dia do veneimento, observando-se que s6 se iniciam e veneem prazos em dia de expediente normal no
Munidpio, exeeto quando for expressamente estabeleeido em eontrario.

20.9. Para dirimir, na esfera judieial, as quest6es oriundas do presente edital sera competente 0 Fora da
Comarea de Quixeramobim - CE.

20.10. Quaisquer informa6es poderao ser obtidas na Sede da Comissao de Licitaao da Prefeitura de
Quixeramobim, situada à Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - Centro- Quixeramobim - CE.

20.11. 0 edital podera ser obtido na sala da Comissao de Lieitaao, loealizada à Rua Monsenhor Salviano
Pinto, 707, Centro - CEP 63800-000 - Quixeramobim-Ce, nos horarios de 08:00 às 12:00 horas, fieando os
autos do presente proeesso administrativo de Tomada de Preos à disposiao para vistas e confereneia
dos interessados.

20.11.1. 0 referido edital e seus anexos estao disponiveis no (s) seguinte (s) sitio (s) virtual (is):
www.tee.ee.gov.br. nos termos da IN 04/2014-TCM/CE.

20.12.0 Projeto Basieo podera ser examinado por qualquer interessado na sede da Comissao de Lieitaao
da Prefeitura de Quixeramobim.

20.13. Todas as normas inerentes às contrata6es do objeto deste Certame, diseriminadas nos Anexos
deste Instrumento Convoeat6rio deverao ser minueiosamente observadas pelos Iieitantes quando da
elaboraao de suas prapostas.

20.14. No interesse da Administraao Municipal e sem que eaiba às Iicitantes qualquer tipo de
indenizaao, fiea assegurado a autoridade eompetente:

a)

Alterar as eondi6es, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente Iieitaao, dando
cieneia aos interessados na forma da legislaao vigente.

Quixeramobim, 27 de maio de 2019.

Max Ronny Pinheiro

Presidente Interino da CPL
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1. ESPECIFICACAO DO OBJETO:

1.1. ABERTURA DE PROCE550 L1CITAT6RI0, NA MODALlDADE DE TOMADA DE PRE<;O, DO TIPO MENOR
PRE<;O GLOBAL, PARA CON5TRU<;AO DA PRA<;A DE CONVIVENCIA NA COMUNIDADE DE FOGAREIRO,
NE5TE MUNICipIO, PARA ATENDER A5 NECE551DADE5 DA 5ECRETARIA DE DE5ENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAE5TRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM.
2 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO:

2.1. A Prefeitura do Municipal de Quixeramobim, atraves da 5ecretaria de Desenvolvimento Urbano e
Infraestrutura, buscando alternativas mais viaveis vistas a oferecer a populaao uma melhor qualidade de
vida.

A necessidade da construao de uma praa de convivencia na localidade de Fogareiro vem proporcionar a
comunidade dessa localidade uma area de lazer que ira realizar a integraao das familias.
o projeto de construao de praas na sede e nos distritos do municipio tem por objetivo a urbanizaao,
requalificaao e paisagismo da area na qual sera implantada. As interven6es serao feitas de maneira
harmoniosa com seus entornos, trazendo assim uma nova alternativa de lazer para 05 moradores e
demais usuarios, visando a melhora na qualidade de vida.

3. DAS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DO OBJETO:
ESPECIFICAI;OES

ITEM

CON5TRU<;AO
1

DA PRA<;A DE CONV1VENCIA

UNID

QTDE

5ERVI<;0

01

NA COMUNIDADE DE

FOGAREIRO, NE5TE MUNICipIO, PARA ATENDER A5 NECE551DADE5 DA
5ECRETARIA DE DE5ENVOLVIMENTO URBANO E INFRAE5TRUTURA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM.

4. PRA20 DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS:

4.1. 05 servios contratados deverao ser executados EM ATE 120 (CENTO E VINTE) DIA5, conforme
cronograma fisico.financeiro, em anexo ao projeto, imediatamente a partir do recebimento da Ordem de
5ervios e demais despesas necessarias a execuao dos servios ficara as expensas da Contratada.

4.2.0 objeto desta Tomada de Preos sera recebido:
a) Provisoriamente, ap6s vistoria, que devera ser realizada pelo Agente Fiscalizador da 5ecretaria de

Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que --\
a Licitante vencedora comunicar, por escrito, a conclusao total do objeto contratado e desde que a
respectiva mediao final tenha sido aprovada;

a.l) 0 Recebimento Provis6rio sera caracterizado pela emissao do termo de Recebimento Provis6rio, ap6s
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a lavratura de ata cireunstanciada, contendo a vistoria realizada pelo Agente Fiscalizador, 0 qual devera
expressar a concordancia em receber 0 objeto provisoriamente, com 0 conhecimento e assinatura do
representante da Licitante vencedora.

a.2) Os servios que, a criterio do agente fiscalizador nao estejam em conformidade com as condi6es
estabelecidas no projeto e/ou com as normas tecnicas aplicaveis, serao rejeitados e anotados no Termo
de Recebimento Provis6rio, devendo a L1CITANTE VENCEDORA tomar as providencias para sanar os

problemas constatados, sem que isso venha a se caracterizar como alteraao contratual e sem prejuizo da
aplicaao, pela 5ecretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, das penalidades previstas
contratualmente.

a.3) Caso as falhas nao sejam corrigidas dentro do prazo fixado, podera ser ajuizada a competente aao de
perdas e danos, sem prejuizo das penalidades previstas.

b) Definitivamente, pelo Agente Fiscalizador da 5ecretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, conforme item 5.4 abaixo, ate 15 dias ap6s 0

recebimento provis6rio, observando 0 disposto no artigo 69 da Lei nQ 8.666/93.
4.3 - 0 Termo de Recebimento Definitivo somente sera lavrado ap6s apresentaao, por parte da Iicitante
vencedora, dos desenhos "A5 BUILT", se houver necessidade e a criterio do 5etor de Engenharia da
5ecretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, definitivamente aprovados pela 5ecretaria de
Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, desde que 0 agente fiscalizador do contrato tenha aprovado a
completa adequaao do objeto aos termos contratuais.

4.4 - 0 Termo de Encerramento das obriga6es contratuais sera lavrado, desde que nao haja pendencias d
solucionar, ap6s a emissao do Termo de Recebimento Definitivo e mediante a apresentaao, pela Iicitante

vencedora, da Certidao Negativa de Debito - CND, emitida pelo IN55, em seu original e da Certidao
Negativa de Debito ou comprovante de recolhimento do 155, especificas da obra, bem como 0 Certificado

de Regularidade de 5ituaao perante 0 FGT5.

4.5 - Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administraao, por meio do Agente Fiscalizador,
sem prejuizo das penalidades cabiveis, devera:

a)

se

disser

respeito

a

especificaao,

rejeita-Io

no

todo

ou

em

parte,

determinando

sua

su bstit u iao/co rreao.

b) na hip6tese de substituiao/correao, a Licitante vencedora devera faze-Io em conformidade com a
indicaao da 5ecretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, no prazo maximo de 10 (dez) dias da

notificaao por escrito, sem que isso implique em quaisquer 6nus para a 5ecretaria de Desenvolvimento
Urbano e Infraestrutura;
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