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TOMADA DE PREQOS
N9 TP-QQ1/2 0 18,- SEINFRA

OBIELQ: CON'l‘RATA(,IAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUQAO DE UM BUEIRO TUBULAR COM O6 [SE18] MANILHAS, A SER
CONSTRUTDO, NA LOCALIDADE DE AGUA FRIA, DISTRITO DE BOA AGUA, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DE MORADA NOVA, CONFORME PROIETOS [PEQAS GRAFICAS], PLANILHAS DE
ORQAMENTO, CRONOGRAMA FTSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO,
MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSIQAO DE B.D.I, EM ANEXO.
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EDITAL T_QMAD.A DE__IZRE_C05 N9 TP'90lLZ018-SEIIEIFRA
LIcI'l‘A(:1'io NF TP-O01/2018 - SEINFRA
MODALIDADE: TOMADA DE PREQOS
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

ORGZIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MDRADA NOVA
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

REGIME DE EXECUCAO: INDIRETA

DOTACDES ORQAMENT/IRIAS: 2201 26 782 0586 1.028 —- Construgéo, Ampliagio e Melhoria da

Malha Viéria municipal.
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalaqoes
SUBELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.99

1 - P351-'iMB11Lo

-_--

0 titular da origern desta Iicitagéo torna pﬁblico, para conhecimento dos interessados, que a Comissﬁo
Permanente de Licitagéo, nomeada pela Portaria n9. 022/2018-GAB, cle 02 cle janeiro de 2018, cornposta
pelos Servidores: Paulo Henrique Nunes Nogueira - Presidente, Walisson Rabelo Cruz — Membro e
Adriano Luis Lima Giriio — Membro, torn:-1 pﬁblico que faré realizar licitagéo na modalidade Tomada de
Preeos, tipo Menor Prego Global, regime de execugéio indireta, para cotagéo de pregos referente a obras
e servigos de engenharia, referente ao objeto deste certame, observadas as normas e condigﬁes do

presente Edital e as disposigoes contidas na Lei n° 8.666, de 21 de junho dc 1993, da Lei n9 8.078, de
11/09/1990 —- Cédigo de Defesa do Consumidor, Decreto n" 6.204/07, Lei Cornplementar n‘-I 123 de 14
de dezembro de 2006, Lei Complementar n9 147 de O7 de Agosto de 2014, Lei Federal n9 155/2016, de
27 de outubro de 2016, Lei Federal 12.4-40 de O7 de julho de 2011 que altera 0 tftulo VII-A da
Consolidagﬁo das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposigoes
estabelecidas no presente edital e seus anexos, a realizar-se na sala da Comissﬁo Perrnanente de
Licitagﬁo da Prefeitura Municipal de MORADA NOVA, com Sede A A. Manoel Castro, n9 726, Centro,
Morada Nova, Cearai, no dia 19 de Fevereiro de 2018, és 08:30 horas. (HORARIO LOCAL)
2 - DQ_0_BIET£LE_D0 VA]-QR
2.1 A presente licltagéo destina-se £1 obteneﬁo de proposta mais vantajosa para Administrag-'E’1o,relativa
é CONTRA TAQ/IO DE OBR/IS E SERI/'I§'OS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQ/IO DE UM BUEIRO
TUBULAR COM 06 (SEIS) MANILH/IS, A SER CONSTRUIDO, NA LOCALIDADE DE/IGUA FRIA, DISTRITO
DE BOA A'GUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRET/IRIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE
MORADA NOVA, CONFORME PROIETOS (PEQAS GR/IFICAS), PLANILHAS DE ORLYIMENTO,
CRONOGRAMA FfSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE C/ILCULO,
COMPOSIQAU DE B.D.I, EM ANEXO.

2.2 DO VALOR: O valor global total estimado para a execugtﬁo serzi de R$ 40.4155!-7 [Quarenta Mil

Quatrocentos e Quinze Reais e Quarenta e Se-te Centavosj.

3 - ms coumsﬁeaelnesmmﬁesj 1>E.i2ARTI.cu2.e\_cﬁQ
3.1 - ms cowmgoes DE PARTICIPACAO
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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3.1.1 - Podera participar do presente certame licitatorio pessoa juridica, devidamente habilitada a
prestar os servigzos objeto desta licitagao, na forma do que dispoe o § 2° do art. 22 da Lei n“ 8.666/93 e
suas alteragoes posteriores.
3.1.2 - Os participantes da licitacao deveréio ser representados no ato Iicitatorio por procurador
Iegalrnente habilitado. Para tanto, devera o mesrno apresentar instrurnento procuratorio, com ﬁrma

reconhecida, ou ainda original ou copia autenticada do ato constitutivo acompanhado da carteira de
identidade COM FQIQ BEQENTE-, na hipétese de socio ou diretor, apresentar documento de identidade
juntamente com os envelopes de habilitagao e propostas, mas néio incluidos nestes.
3.1.3 — A participacéo na presente Tomada do Pregos é facultada a toda e qualquer ﬁrma individual ou
sociedade regularmente estabelecida no pais, que esteja devidamente cadastrada na Prefeitura
Municipal de MORADA NOVA ou que atenderem a todas as condigoes para cadastramento até 0 terceiro
dia ﬁtil anterior a data do recebimento das propostas [dia 09 de Fevereiro de 2018 das 08:00 as
11:30 horas), observada a necessaria qualiﬁcagao e, seja especializada, credenciada no objeto desta
hw-

Licitagao e que satisfaga a todas as exigéncias da presente Edital de Tomada de Pregos e seus anexos. O
Certiﬁcado do Registro Cadastral — CRC.
3.2 - DAS RESTRKIDES DE PARTICIPAQAO

3.2.1- Nao poderé participar da licitacao pessoa juridica que estejam cumprindo penalidade de
Suspensao TempOI':-iria para licitar ou contratar imposta por orgao/entidade deste Municipio ou
declaradas inidoneas por forga da Lei de Licitagoes e suas alteragoes posteriores;
3.2.2 — Nao seré admitida a participagéio de empresa sob a forma de Consorcios ou grupo de empresas
e com faléncia decretada;
3.2.3 - N:-'50 podera participar empresas que estejam incluidas no Cadastro de lnadimpléncia da Fazenda
Pﬁblica Estadual — CADINE, nos termos do art. 3°, da Lei n° 12.4-11, de 02.01.95 e do seu Decreto
Regulamentador n° 23.661, de 20.04.95;

3.2.4 — Quando um dos socios representantes ou responséiveis técnicos da licitante participar de mais
de uma empresa especializada no objeto desta Licitagao, somente uma delas podera participar do
certame Iicitatorio;
3.2.5~ N50 poderé participar do certame, a pessoa juridica que estiver sofrendo penalidades impostas
por qualquer orgao e ou entidade da Administracao PLIIJIIC3 Municipal motivadas pelas hipoteses
previstas no art. 88 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
3.2.6 —- E vedada a indicagéio de urn mesmo proﬂssional de nivel superior, por mais de uma empresa

licitante. Havendo a indicagao, as empresas Iicitantes serao desclassiﬁcadas na participagao do presente
CEl"II3ITIf:3.

3.3 — DA PARTICIPACAO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.3.1- Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da Lei
Complementar ['19. 123, de 14/12/2006, Alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de Agosto de
2014, para que estas possarn gozar dos beneficios previstos nas referidas Leis é necessario, a época do
credenciamento, manifestagao de cumprir pienarnente os requisitos para classiﬁcagao como tal, nos
termos do Artigo 39 do referido diploma legal, por rneio da Declaragaio de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte que devera ser feita no proprjo formulario de credenciamento conforme modelo
disposto no ANEXO VII MODELO DE DECLARAQAO - [ME ou EFF), nos terrnos da Lei Complementar nil.

123, cle 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n9 147, de 07 de Agosto de 2014.
3.3.2 -. Em se tratando do microempresa ou empresa de pequeno porte [ME ou EPP) que possua
restrir;€io fiscal, quanto aos documentos exigidos neste certarne, devera apresentar a declaracao de que
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
AV. MANOEL CASTRO, N“. T26 - CENTRO — MORADA NOVA - CEARA- CEP 525140.000
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trata 0 item [3.3.1.), fazendo constar em tal documento tambem a declaracao de que consta a'i’%IIIl‘I‘§€io
fiscal e que se compromete em sanar o vlcio, conforme dispﬁe a Lei Complementar n9. 123 de
14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n" 147, de 07 de Agosto de 2014.
3.3.3- A participacao de empresas classiﬁcadas como microernpresa ou empresa de pequeno porte [ME
ou EPP], que tenham declarado possuir restrigao ﬁscal conforme o item acima, somente sera permitido

caso tais empresas tenham manifestado, no ato de credenciamento, a condigao de enquadramento como
ME ou EPP, conforme dispfie o Item 3.3.1., deste capftulo.
3.3.4- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiéio da participar;ao na licitacéio, deveréio

apresentar toda a documentagao exiglda para efeito de comprovagao de regularidade ﬁscal, mosmo que
esta apresente alguma rest1"i<;:'§\o:
3.3.5- Havendo alguma restricﬁo na comprovacao da regularidade ﬁscal, seré assegurado as mesrnas o

prazo de 05 [cinco) dias iiteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Comissﬁo de Licitacao, para
a regularizagao da docurnentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais
certidoes negativas ou positivas, estas com efeito de negativa (art. 43, parégrafo primeiro da LC
147/ 14];

3.3.6- A nao regularizagao da documentagao, no prazo previsto no subitern acima, implicaré a

decade‘-Z-ncia do direito a contratagao, sern prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n9 8.666, de
21/06/1993, sendo facultado a Comissiio de Licitagao convocar os Licitantes remanescentes, na ordern
de classiflcagao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao [art 43, paragrafo segundo da LC
147/ 14] ;

3.3.7- As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deveréio apresentar 21 Comissao de Licitacéo
antes de exercer o direito de preferéncia previsto na Lei Cornplementar n9. 123 de 14/12/2006 os
documentos:

I. Empresas OPTANTES pelo Sistema Simples de 'l‘ributag:€1o, regido pela Lei Complementar n9. 123 de
14/12/2006:
a] comprovante de opgtao pelo Sistema nacional obtido através do site da Secretaria da Receita Federal,
b_t_tp_;_[_/rcceit%encIa.go\',l1[/simplesnggglonal;

b] declaragao, firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver nenhum impedimentos
previstos do § 49 do artigo 03 da Lei Cornplementar nQ.123 de 14/12/2006;
II. Empresas NAO OPTANTES pelo Sistema Simples de Trihutagao, regido pela Lei Complementar n9.

123 de 14/12/2006;
a) Balango Patrimonial e Demonstragao do Resultado do Exercicio - DRE comprovando ter receita bruta
dentro dos limites estabelecidos nos incisos l e ll do Artigo 03 da Lei Complementar ng. 123 de
14/12/2006;

b) Copia da Declaracao de Escrituragao Digital- SPED;
c) Comprovante de inscrigao e situagiio cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa juridica — CNP];
d) Copia do contrato Social e suas alteragoes;

e) Declaragao, ﬁrmada pelo representante legal da empresa de nao haver nenhum impedimento
previstos nos incisos do § 49 do Artigo 03 da Lei Complementarng. 123 de 14/12/2006;
Paragrafo llnico: Quem prestar declaragao falsa no tlocumento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-a as penalidades previstas na legislacao.
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4 - 05 HAEILITAQAQ
4.1.1- Certiﬁcado de Registro Cadastral [CRC] de empresas de engenharia, expedido pela Prefeitura de
Morada Nova, dentro do prazo de validade, guardada a conformidade do objeto da licitagao;
4.1.2— Hahiljtaggﬁo luridigg;

4.1.2.1 - Cédula de identidatle e CPF do(s) responsavelﬁs) Iegal[is) ou signatario[s) da proposta;
4.1.2.2- Registro comercial, no caso de empresa individual;
4.1.2.3- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente
reglstrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por agoes, acompanhado
de documentos de eleigéio de seus administradores;
4.1.2.4- inscricao do ato constitutive, no caso de sociedade civis, acompanhado de prova cla diretoria
em exercicio;
4.1.2.5- Decreto de Autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pals, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo érgéio
competente, quando a atividade assim o exigir;

4.1.2.6 — Alvara de Funcionamento, da sede funcional da empresa.
4.2.2- BeggIar1'gl§g§le Elscal:

4.2.2.1~ Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa luridica [CNP]);
4.2.2.2 — Prova de Inscrigao no Cadastro Estadual ou Municipal ou documento de isencéio.
4.2.2.3 — Prova de regularldade para corn a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei.
0bs.: A prova de regularidade para com a Fazenda Federal constara dos seguintes documentos:
a) Certidao de quitacao do tributos federais emitidos pela Receita Federal; e, Certidao quanto a Divida
Ativa da Uniao emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
--._-

4.2.2.4 - Prova de situacao regular ﬁscal perante a Fazenda Nacional [CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO],a1terada pela portaria conjunta

RFB/PGFN n" 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site: portconjuntaRFBPGFN18212014.htm.

4.2.2.5 — Prova de regularidade junto ao Funclo de Garantia por Tempo de Servigo [FGTS),
dernonstrando situaqao regular no cumprimento dos encargos sociais instituldos por Lei.
4.2.2.6 - CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT), da jurisdigao cla sede ou filial do
Iicitante.

4.2.3

- Qualjﬁgggﬁo Ie'g;[1lca:

4.2.3.1 Certidﬁo de Registro e Quitagao da pessoa juridica, e de seus responsaveis técnicos junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia [CREA), do local da sede da licitante;
4.2.3.2 Declaracao expressa da Proponente que se cornpromete a aplicar nas obras sornente materiais
devidamente homologados e os respectivos fabricantes cadastrados e qualiflcados na Prefeitura
Municipal de Morada Nova, conforme ANEXD X - DECLARAQAO DE APLICACAO DE MATERIAIS NAS

OBRAS.
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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4.2.4- Qnallﬁcacﬁo Econﬁmico — Financeiiga;
4.2.4.1. Apresentar 0 BALANQO PATRIMONIAL e CIBmOi"lSlIl‘ﬂ§I0t-:5 contébeis do dltimo exercicio social

(2016), jzi exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial, que
comprovem a boa sltuacao financeira da empresa, vedada a sua subsﬁtuigao por balancetes ou balangos
provisorios, o balanco deveré ser acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diario
— estes termos devidamente reg-istrados na junta Comercial - constando ainda, podendo ser atualizados
por lndices oﬁciais quando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentagﬁo da proposta, na
forma do artigo 31, inclso I, da Lei 8.666/93 e alteracﬁes posteriores, e, ou, no caso de empresa optante
pelo simples nacional, declarada em credenciamento, podera apresentar: cépia da Declaragéio de
lnformagao Socioeconomicas e Fiscais - [DEFlS) de Pessoa Juridica e respectivo recibo de entrega em
conformidade com o programa gerador de documento de arrecadagao o Simples Nacional;
4.2.4.2. No caso de sociedade por ac,'6es, o balango devera ser acompanhado da publicagéio em jornal
oflcial, em jornal de grande circulacéio e do registro na ]unta Comerclal;

4.2.4.3. No caso das demais sociedades empresariais, 0 balanco devera ser acompanhado dos termos de
abertura e encerramento do Livro Diario — estes termos devidamente registrados na Iunta Comercial constando ainda, no balance, o ndmero do Livro Diario e das folhas nos quais se acha transcrito por
con.tador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da
empresa;
4.2.4.4. No caso de empresa recém—construlda (hé menos de 01 ano), devera ser apresentado o balanco
de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta Comercial,
constando no Balanco o mimero do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na
junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade
e pelo titular ou representante legal da empresa.
4.2.4.5. CERTIDAO SIMPLIFICADA, emitida pela junta Comercial da sede da empresa licitante, com data
de emisséio nao anterior a 30 [trinta) dias da data da licitagao.
4.2.4.6. CERTIDAO ESPECIFICA (com todas as alteragoes e movimentagées da empresa), emitida pela
Junta Comercial da sede da empresa licitante, com data de emissao nao anterior a 30 (trinta) dias da
data da licitagiio.

4.2.4.7. CERTIDAO NEGATIVA DE oacnemciio on FALENCIA ou CONCORDATA expedida pelo

distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa juridica.
4.2.5 - Apresentar Garantia de Proposta de 1% (um por cento) do valor estimado para execuczio dos
servigos, devendo a mesma ser entregue a Comissiio Permanente de Licitagao até 03 [trés) dias iiteis
antes da data, de entrega dos Documentos de Habilitacao e Propostas Cornerciais, ou seja, até o dia
(09/02/2018 até as 11:30 horas), do valor estimado do objeto da contratacao [ver clausula 2.2. do
Edltal), nas modalidades abaixo especiﬁcadas, tendo sua validade que cobrir a vigéncia da Proposta, na
seguinte forma na seguinte forma:
a)
b]
c)

Caugao em dinheiro [C/C - 2785-S; AG.: D863-X, BANCO DO BRASIL);
Seguro Garantia;
Fianca Bancaria, conforme Carta de Fianga Bancaria - Garantia de Proposta do Contrato.

4.2.5 —_D_e_[nais dqggmentosnecessaﬁos para a liabllitacip;

4.2.5.1 — Declaracéio de que o licitante concorda com todas as normas determinadas através deste Edital
[ANEXO IV);
4.2.5.2 - Declaracéio do licitante de que inexiste qualquer impedirnento de licitar com a Administragao
Pdblica [ANEXO V];

\
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4.2.5.3 — Declaracao formal de que a licitante néio possui menores trabalhando conforme determina o
inciso XXXIII, art. 79 da Constitulcao Federal [ANEXO VI);
4.2.5.4- Documento comprobatorio [agua, Iuz, telefone e outros], e memorial fotografico (partes
externas e internas), que identiiique o funcionamento da empresa participante do certame.
4.2.5.-4.1~ A comprovacao do documento tera que ser emitido com a mesma razao social da empresa,
nao serao aceitos documentos de comprovagao de enderego emitidos em hipotese alguma em nome de
pessoa ﬁsica, mesmos estas sendo socio(s] e ou Proprietario da empresa.
4.2.5.5. Apresentar Declaracao de lnexisténcia de Vinculo empregaticio com o Municipio de Morada
Nova do[s) socio[s) e/ou proprietario da empresa (ANEXO Vlll].
4.5.5.6 — Declaragao de conhecimento do local de execugao das obras e/ou servlgos de engenharia,

objeto deste certame, por parte do engenheiro responszive] da empresa [ANEXO IX]
4.5.5.7 - Certidéo Negativa de Regularidade perante ao municlpio de Morada Nova - CND MUNICIPAL.
4.2.5.8 ~ Todos os documentos apresentados para a habilitagao deverao estar em nome do licitante, com
mimero do CNP]/MF e, preferencialmente, com o endereco respective, devendo ser observado o
seguinte:

4.2.5.8.1 - Se o licitante for matriz, todos os documentos deverao estar com o I10lT16I'D do CNP] da matriz,
ou se o licitante for uma filial todos os documentos deverao estar com o ntimero do CNP] da filial, exceto
quanto a certidao quanto a certiclao de débitos junto ao INSS, por constar no préprio documento que é
valido tanto para a matriz e filiais, bem assim quanto ao certiﬁcado de regularidade ﬁscal do FGTS,
quando o licitante tenha o recolhlmento os encargos centralizado, devendo desta forma apresentar
documento comprobatorio da autorizacao para a centralizaciio;
4.25.8.2 — Se o licitante for a matriz e o fornecedor da prestagao dos servigos for a ﬁlial, os documentos
deverao ser apresentados com o ndmero do CNP]/MF da matriz e da filial simultaneamente; ou serao
dispensados da apresentagﬁo de documentos com o niimero do CNP]/MF da ﬁlial aqueles documentos
que, pela propria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
Paragrafo Primeiro: A falta de qualquer documento listado nesta clausula; a sua irregularidade; 0 seu
vencimento; a auséncia das cépias xerografadas devidamente autenticadas (exceto autenticacao
eletrdnica), ou a auséncia das vias orlginais para a autenticagao pela Comissiio Permanente de Licitagéio,
ou a falta da publicacao da imprensa ollcial; a apresentaeao de documentos de habilitacao fora do
envelope lacrado e especiﬁco (Envelope A) tornaré a empresa respectiva inabilitada no presente
certame, sendo-lhe devolvido 0 (Envelope B).

Paragrafo Segundo: Quem prestar declaracz-'io falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-a as penalidades previstas na legislagao.
Paragrafo Terceiro: quando qualquer documento emitido estiver sem prazo de validade, sera
considerado que o mesrno tera validade de 30 (trintaj dias.
4.3 - Os documentos acirna referidos deveriio ser entregues em envelope lacrado, distinto ao da

proposta, tendo no seu frontispicio os seguintes dizeres:

A
COMISSAO PERMANENTE us LICITAQAO
PREFEITURA MUNICIPAL on MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
TOMADA DE PRECDS N” TP-001/2018 - SEINFRA

euvstora "A" - DOCUMENTOS or: I-IABILITAQIAO
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5.1 — As propostas de pregos serao entregues em envelope fechado e lacrado, o qual contera as seguintes
indicagﬁes:

A

co1vnssAo PERMANENTE DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
TOMADA oe Pnecos N° TP-001/2018 - SEINFRA
ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS
PROPONENTE:

5.2. — Somente serao abertas e lidas, na presenca dos interessados, as propostas dos licitantes
previamente habilitados nos termos deste Edital, a serem apresentadas em 02 [duas) vias impressas,
e, em 01 (uma) via em CD-Rom,
, de forma a n50 conter folhas
soltas, sem emendas, rasuras ou borroes, contldas em involucros opacos fechados e lacrados de forma
tal que torne detectavel qualquer intento de violacao de seu conteddo, especiﬁcando o Objeto de forma
clara e inequivoca, e ainda contendo;
5.2.1 - A razao social e 0 ntimero do CNP];
5.2.2 - 0 prazo de execugao do objeto contratual sera de
, e devera ser contada da
data de emissao da Ordem de Servigo;
5.2.3 - O preeo devera ser cotado, em moeda nacional, em algarismos e por extenso, com a inclusao de
todas as despesas. Ocorrendo divergéncias entre os valores, prevalecerao os escritos por extenso;
5.2.4 - 0 prazo de validade da proposta seré de no mlnirno 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data da entrega das propostas;
5.3 — E vedada a utilizagﬁo de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso ou reservado que possa, ainda
que indiretamente, elidir os principios que regem o procedimento licitatorio, conforme estabelece o
Estatuto da Licitagéio Pdblica.

5.4 ~ As propostas apresentadas nﬁo poderao exceder os valores prepostos na clausula 2.2, deste Edital;
5.5 — A proposta apresentada devera conter assinaturas do represente da empresa, bem corno do
responsavel técnico da mesma, em todas as folhas, dando ciéncia que os mesmo assinam em conjunto.
Paragrafo Unico: As propostas apresentadas devem trazer planilhas de composicao de Boniﬁcagao e
Despesas Indiretas - BDI de forma detalhada, admitindo~se na sua composigzao exclusivamente os itens
constantes em anexo ao Oreamento Basico.

6 — D_0_EBOCES$AMENTQ___QA_LIClTA§j§_Q
6.1 - 0 recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitagao e proposta de preco sera
realizada no dia, hora e local previsto nesta Tornada de Preeos;
6.2 - Recebidos simultanearnente os envelopes "A" DDCUMENTOS DE I-IABILITAQAO e "B" PRDPDSTA
DE PRECOS, proceder-se—a a abertura dos envelopes referentes a documentagao;

6.3 ~ Sera aberto o envelope [A] - Documentos de Habilitaciio, para analise, e para serem rubricados
pela Comissao e pelos licitantes presentes; seréio indicados ou sorteados 02 (clois] llcitantes para fazer
a analise dos documentos;
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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6.4 - Em seguida ao exame realizado na documentacao, sera divulgado o resultado da habilita9g§0I'“
6.5 - Divulgado o resultado da habilitacao, a Comissao de Licitagao, apds obedecer ao disposto no art.
109, inciso I, allnea "a" da Lei de Licitacﬁes, fara a devolucao aos inabilitados de seus envelopes
propostas lacrados.
6.6 - Apds a fase de habilitaeao, nao cabe desisténcia de proposta, salvo motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao de Licitagﬁo;
6.7 - E iniciada a fase de Julgamento das Propostas, com a abertura dos envelopes propostas dos
licitantes habilitados, que serao examinados e rubricados pela Comissao e Licitantes presentes;
6.8 - Dar-se divulgayéio do resultado do julgamento das propostas e observﬁncia ao prazo recursal
previsto no art. 109, inciso I, alinea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alteragoes posteriores;
6.9 - Sera lavrada Ata circunstanciada durante o transcorrer do certame;

6.10 - E facultada a Comissao de Licitacao ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagao, a
pron-Iogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo, vedada a
inclusao posterior de documento ou informagéio que deveria constar originalmente da proposta;
6.11 - Caso todos os licitantes estiverem presentes no procedimento licitatorio, e, tanto na fase de
habilitagao quanto na fase de julgamento das propostas, e se os mesmos desistirem do prazo recursal,
desisténcia esta que devera ser consignada em Ata, e, assinada pela Comissao e por todos os
participantes do certame, poderé se passar da Fase de Habilitacao para a Fase de Iulgamento das
Propostas na mesma sesséio;
6.12
N50 havendo possibilidade de apreciagao imediata da documentacao no dia marcado para a
abertura do certame, a Comissao suspendera os trabalhos e marcara a data para a divulgagao do
resultado da habilitagao.
7 - DQ QB] I ERIO DE ILJMQAIMENTQ

7.1- A presente Iicitacéio sera lulgada pelo critério,
, em consequéncia, no
julgamento das propostas, a Comissao de l..icitag;e'io observara apenas o prego proposto das empresas
habilltadas, sagrando-se vencedora a que apresentar o Menor Prego Global, ressalvado o Art. 48 da Lei
8.666/93.
7.2- Serao desclassiﬁcadas as propostas:
7.2.1- Que nao atenderem as especiﬁcagoes da Tomada de Precos;
7.2.2— Que apresentarem pregos irrisorios, de valor zero, ou preeos excessivos, inexequiveis, ou pregos
incompatlveis com a realidade mercadologica;
7.2.3- NE-io sera considerada qualquer oferta de vantagem niio prevista nesta Tomada de Precos, nern
prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes, ressalvadas as exceeﬁes previstas no § 3°
do art. 44, da Lei de Licitagoes;
7.2.4- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate sera assegurado
preferéncia a empresa nacional;
7.2.5- Permanecendo o empate, a classiﬁcagao se fara, obrigatoriamente, por sorteio, vedado qualquer

outro processo.
7.2.6. - As propostas que apresentarem valores acima dos prepostos na clausula 2.2, serao
desclassiﬁcadas.
§ - QA AQIIIQICAQIAQ

8.1~
O objeto da Iicitacao sera adjudicado ao autor da proposta vencedora por menor preco GLOBAL,
mediante Contrato a ser ﬁrrnado entre este e a Prefeitura Municipal de Morada Nova. O acljudicatario
tern o prazo de 05 [cinco) dias para assinatura do Contrato, contado da data de sua convocacao para
esse firn.
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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8.2Além das obrigagriies legais regulamentares e as dernais constantes desta instrumento e seus
anexos, obriga-so a PROPONENTE a:
8.2.1- Apresentar documontagﬁo referente A Regularidade Fiscal dentro da validade.
8.2.2- Quando a licitante adjudicatéria nﬁo cumprir as obrigagﬁes constantes desta edital e n50 assinar
0 Contrato no prazo estabelecido no item 8.1, é facultada a Prefeitura Municipal de Morada Nova
convidar a segunda classificada, e assim sucessivamente, para assinar 0 contrato nas mesmas
condigﬁes da primeira colocada, inclusive quanto an prego, ou revogar a licitagﬁo.

9 - pg QQEIBATO E ms SUBQQNIBATAQCES
9.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, de acordo com o Art. 10 da1ei8.666/93 e em conformidade
com a minuta anexa ao presente Edital, que deveré ser assinado pelas partes no prazo de 05 [cinco] dias,
a partir da data da convocagéio encaminhada a licitante vencedora do certame;
9.2- A recusa injustiﬁcada do adjudicatério em assinar 0 "Termo do Contrato" no prazo estabelecido no
subitem anterior, caracterizaré o descumprimento total da obrigagiio, ficando sujeito as penalidades
previstas na Lei n° 8.666/93 e alteragoes posteriores;
9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da proposta vencedora e seus anexos
[se houver), bem como os demais elementos concernentes ia licitapéio, que serviram de base ao processo
licitatério;

9.4- O prazo de convocagﬁo, poderé ter uma (mica prorrogagao com 0 mesmo prazo e condigées
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificagao estabelecida

pela Comisszio, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigoes propostas pelo primeiro colocado,
ou revogar a licitagéo consoante prevé a Lei n° 8.666/93 e suas alteragroes posteriores.
9.5 - E facultativo a administragéo celebrar 0 "'l‘ermo Contratual", podendo substitui-lo por outros
instrumentos hébeis tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, ordem do execugéo de
servigo.
9.6 - Apés Assinatura da Ordem do Servi1;0,por parte da CONTRANTANTE e CONTRATADA, a empresa
teré no méximo 10 [dez) dias iniciar 0 objeto deste certame.

9.7 - DAS SUBCONTRATACGES DAS OBRAS
9.7.1 - A subcontratagéo nzlio altera a responsabilidade da Contratada, a qua] continuaré integra e

solidéria perante a Contratante.
9.7.2- As subcontratagﬁes porventura realizadas serao integralmente custeadas pela Contratada.
9.7.3- A Proponente vencedora da licitagéo, apés a assinatura do contrato, poderé subcontratar, até o
limite do 20% [vinte por cento) do valor global do contrato, respeitando o mesmo limite para os itens
do cronograma de execugao;
9.7.4- N50 podera ser subcontratada empresa que tenha participado do processo licitatério e que
tenha sido considerada inabilitada.
9.7.5- A empresa subcontratada devera apresentar patrimiinio liquido igual a um tergo do exigiclo da

Contratada Principal e apresentar os documentos a seguir relacionados:
9.7.5.1 - Relagao das obras a serem subcontratadas.
9.7.5.2 -Demonstragao da capacidade técnica operacional no mfnimo igual a 50% (cinqiienta por cento)
das obras a serem subcontratadas, bem como comprovagéio do possuir, em seu quadro funcional,
proﬁssional qualificado, nos termos da lei, para gerir as obras que lhe forem subempreitadas.
9.7.5.3 - Certiﬁcado do Cadastro na Prefeitura Municipal do Morada Nova.
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9.7.8- A Contratada deveré solicitar forrnalmonte a Prefeitura Municipal de Morada Nova os pcdidos
de subcontratagao, com os quais a mesma podera anuir modiante a apresentagao dc todos os
documentos exigidos nesta clausula.
9.7.9- Quaiquer subcontratacﬁo somente seré possivel com a anuéncia prévia da Prefeitura Municipal
de Morada Nova, que exigira contrato ﬁrmado entre a empresa vencedora e o seu subcontratado,
mediante a apresentacao de todos os documentos exigidos neste Edital e autorizaciio expressa da
Prefeitura Municipal de Morada Nova.
9.7.9.1 - Da solicitacao prevista no item 9.7.9, constara expressamente que a empresa contratada é a
dnica responsavel por todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em scu exclusivo
nome, o por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitacﬁo.

9.7.10 -O contrato ﬁrmado entre a Contratada o a Subconnatada sera apresentado a Prefeitura
Municipal de Morada Nova, que poderé objetar relativamente as cléusulas que possam vir em seu
dcsfavor ou ensejar responsabilidades e encargos do qualquer natureza.
9.7.10.1 -Neste contrato devera estar expresso que a empresa CONTRATADA é a Linica responsavel por
todas as obras executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os
demais eventos que envolvam 0 objeto proposto desta licitagao.
9.7.11- A empresa subcontratada doveré apresentar 0 comprovante do rccolhimento da Anotacéo de

Responsabilidade Técnica - AR'l" no CREA, conforme condicoes estabelecidas para a empresa
Contratada.

9.7.12 -Em hipotese nenhuma havera relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os
subcontratados.
9.7.13 -A CONTRATANTE reserva-se 0 direito dc vetar a utilizacﬁo de subcontratadas por razoes
técnicas ou administrativas.

10 - .D.AS1l_&RlGA€5E§.DA cowmalamra

10.1- A Contratante se obriga a proporcionar é Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigagoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93
e suas alteragoes posteriores;
10.2 — Fiscalizar e acompanhar a entrega/execucéio do objeto contratual;
10.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia rclacionada com a execugao do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
10.4-Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Not:-1s Fiscais/Fatura devidamente atestada

pelo Se-tor Com petente.
11 - QAS OBBIQAQQES DA QQNTRATAIQA

11.1- A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias e
condipoes a seguir estabelecidas:
11.2- Executar a obra através de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou falta que venham a cometer no desernpenho do suas funcoes, podendo a Prefeitura Municipal
dc Morada Nova solicitar a substituicﬁo daqucles cuja conduta scja julgada inconveniente;
11.3- Substituir os profissionais nos casos de impcdimentos fortuitos, de maneira que nao se
prejucliquern o bom andamonto e a boa prestagao dos servicos;
11.4- Facilitar a agao da FISCALIZACAO na inspegao da obra, prestando, prontamentc, os
csclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATAN'1"E;

1 1.5-Respondaizperanto a Prefeitura Municipal de Morada Nova, mesmo no caso dc auséncia ou omisséio
da FISCALIZAQIAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus intoresses,
que possam intcrferir na cxecucao do Contrato, quer sejam eles praticados por emprogados, prepostos
ou mandatarios seus. A rcsponsabilidade so estendera a danos causados a tercciros, devendo a
PREEFEITIJRA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

AV. MANUEL CASTRO, N“. 12a ~ caumo - MORADA NOVA - CEARA- CEP 52941000

\

cum 07.7B2.B4-OIDOO1-D0 ~ CGF os.92u.1'r1-4. E-MAIL: Iioitag;a_omn(Ei2o_gjiook.comJar. Fons (S3) z422.13a1

\\
‘ll

/

ea
A

ESTADO oo CEARA

as-:53 IIB Ila/I

-5

e

" '-i.-1?»

\

Qri._1Q_3>:;
,,,,,mW..

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com ﬁel observancia das normas
emanadas das autoridades competentes e das disposicoes Iegais vigentes;
11.6- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA nao devera, mesmo apos o término do CONTRATO, sern consentimento prévio por escrito
da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informacoes especiﬁcadas no parégrafo
anterior, a nao ser para ﬁns de execucao do CONTRATO;
11.'7- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o

pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacao dos servigos
contratados inclusive as contribuicoes previdenciérias ﬁscais e paraﬁscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prcfeitura Municipal
de Morada Nova por eventuais autuacoes adrninistrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia
da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigacoes, nao se transfere a Prefeitura Municipal de Morada
Nova;
11.8- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacao referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com 0 objeto do CONTRATO;
11.9- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Uniao,
Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestacao dos servicos;
11.10-Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na Consolidacéio das Leis do
Trabalho e legislacao pertinente;
11.11- Responsabilizar-se pela adocao das medidas necessarias a protecao ambiental e as precaucoes
para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislacao
federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n9 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;
11.12- Responsabilizar-se perante 0s orgéos e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causados por aciio ou omissao sua, de seus empregados, prepostos
ou contratados;
11.13 - Manter durante toda a execucao da obra, em compatibilidade com as obrigacoes por ele
assumidas, todas as condicoes de habilitacéio e qualificacao exigidas na licitagao;
1l.14- Aceitar nas mesmas condicoes contratuais os acréscimo e supressoes até o limite ﬁxado no § 1°,
do art 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
11.15 - Registrar junto ao CREA e dernais entidades este Termo de Contrato e comprovar junto a
CONTRATANTE, até 30 (trinta) dias apos a assinatura do mesmo;
11.16— Fornecer os equipamentos de protecaio individual aos seus funcionarios, bem como aos
subcontratados e zelar pela seguranca da comunidade.

11.17 - Manter nos locals dos servicos um "Livro dc Ocorrencias", onde seréo registrados diariamente o
andamento dos servicos e os fatos relativos a execucao das obras. Os registros feitos receberao 0 visto
da CONTRATADA e da FISCALIZAQAO da Prefeitura Municipal de Morada Nova. As vias deverao ser
semanalmente destacadas e encaminhadas para arquivamento na pasta de contrato da Prefeitura
Municipal de Morada Nova e da Contratada, ficando na sala técnica do canteiro de obras a 3* via
pertencente ao Iivro de ocorréncia. As justificativas apresentadas para subsidiar as aiteracoes do
contrato devem estar inseridas no Iivro de ocorréncia na data de sua ocorréncia anexando os registros
no pedido.
11.1.8 - Prestar os servicos de acordo com a PLANILHA DE ORIQAMENTO BASICO E QUANTITATIVO,
partes integrantes do editai;
11.19 - Atender as normas da Associacao Brasileira do Normas Técnicas [ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;
11.20 - Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, desernpenho e qualidade dos servicos e bens,
bem como de cada material, matéria-prima ou components individualmente considerado, mesmo que

nao sejam de sua fabricacao, garantindo seu perfeito desernpenho;
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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11.21 - Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislacao pertinente, antes da 19 medicéio,
cronograma e descricao da implantagéio das medidas preventivas deﬁnidas no Prograrna de Condigoes

e Meio Ambiente de 'l‘rabalho na Industrial da Construcao — PCMAT, no Programa de Controle Médico
de Saude Ocupacional — PCMSO e seus respectivos responsaveis, sob pena, de retardar o processo de
pagamento;
11.22 - Registrar o Contrato decorrente desta licitacao no CREA, na forma da Lei, e apresentar 0
comprovante de "Anotac:1.io de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentacao da
primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Morada Nova, sob pena de retardar o processo de
pagamento;

11.23 - Registrar o Contrato decorrente desta licitacao junto ao INSS, e apresentar a matrlcula
correspondents antes da apresentacao da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Morada
Nova, sob pena, de retardar o processo de pagamento;
11.24 - Fornecer toda e qualquer documentacao, célculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a

execucéio do objeto do Contrato, de forma conventional e em meio digital.

12,—_llA.l2l.LRACA0 uotougrnaro
12.1- O Contrato vigorara até 31 de dezembro de 2018, apos sua assinatura, com prazo de execucao
de 90 lngygntal dias, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no art. 57 e incisos da Lei
n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
12.2 - Os pedidos de prorrogacao de prazo deverao se fazer acompanhar de um relatorio
circunstanciado e do novo cronograma ﬁsico e fisico-ﬁnanceiro adaptado as novas condicoes propostas,
e de um novo Plano de Trabalho. Esses pedidos serao analisados e julgados pela ﬁscalizacao e Geréncia
de obras da Prefeitura Municipal de Morada Nova.
12.3 - Os pedidos de prorrogacao de prazos seriio dirigidos a Geréncia de Obras da Prefeitura
Municipal de Morada Nova, até 30 [trinta] dias antes da data do término do prazo contratual. Os atrasos
ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notiﬁcados no prazo de 4-8 (quarenta
e oito) horas e aceitos pela Prefeitura Municipal de Morada Nova, naio seréio considerados como
inadimplernento contratual. Deverao também constar no Iivro de ocorréncia da obra.
13 - DQ BEQEBIML-N1 Q QOS §E,BYlQOS

13.1- O recebimento da obra sera feito por equipe ou comissao técnica, constituida pela Prefeitura
Municipal de Morada Nova, para este ﬁm.
13.2 - O objeto deste Contrato sera recebido:
a] Provisoriarriente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacéio escrita da
CONTRATADA.
b) Deﬁnitivarnente, pela equipe ou comissao técnica, mediante Termo de Recebimento Deﬁnitivo de
Obra — 'l‘RDO, circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art.
69 da Lei n9 8.666/93, nao podendo este prazo ser superior a 90 [nove-nta) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justiﬁcados.
c)

A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisorlo de Obra citado no item "a" desta

subitem, devera colocar em teste de operagéio todas as unidades construidas, considerando testes de
estanqueidade por um periodo minirno de 60 [sessenta) dias, Iindo os quais, caso nao se constate
nenhum problema operacional e/ou construtivo, seré procedido o recebimento deﬁnitivo da obra,
através de comissao especiﬁcamente designada pela Prefeitura Municipal do Morada Nova.

\
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13.3- O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo so podera ser emitido mediante apresentacao da
baixa da obra no CREA e no INSS, inexisténcia de qualquer pendéncia no contrato.
13.4- Somente serao emitidos atestados técnicos de obra apés a emissao do Termo de Entrega e
Recebimento Deﬁnitivo — TRDO e apos os testes de operagao do todas as unidades construidas, caso nao
se constate nenhum problerna operacional e/ou construtivo.
— r USTAMENTO DELEREQOS
14.1- Os precos sao ﬁxos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da apresentacao da
proposta comercial. Apos os 1.2 (doze) meses os precos contratuais ser:-10 reajustados, tomando-se por
base a data da apresentacéio da proposta, pela variacao do Indice Nacional da Construcao Civil — INCC,
COLUNA 35, constante da revista "CONJUNTURA ECONOMICA", editada pela Fundacio Getulio Vargas.
14.2- No calculo dos reajustes se utilizaré a seguinte formula:
[-1
R = I/[_'"Q*],onde:
10

14.3~

R

:

V

=

In

=

I

=

Valor do reajuste procurado;
Valor contratual dos servicos a serem reajustados;
lndice inicial—correspondente ao mes da entrega da proposta;
Indice final—correspondente ao mes de aniversario anual da proposta.

A aplicacao do reajuste se fara a partir do 139 més apos a data-limite da apresentacao da

proposta de precos, sendo que o seu valor percentual [calculado com a aplicacao da formula acima) se
mantera ﬁxo por 12 (doze) meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.
14.4- A data base de referéncia da proposta de precos sera a data de apresentacao da proposta de
precos, e os possiveis reajustes, calculados a partir desta.

.15 — l1A.F0RMA.IlE PAGAMENTOJZDA FI$_CALlZAQ5Q_D0 CQNIITRATQ
15.1- Os pagamentos serao efetuados de acordo com a legislagéio vigente, em especial corn o Art. 40,
inciso XIV da Lei 8.666/93, pela Contratante a Contratada mediante a apresentaciio das Notas
Fiscais/Faturas, devidamente atestadas a execucao dos servicos (conforme mediciio) pelo Setor
Competente, de acordo com as exigéncias administrativas em vigor.
15.2- Deveriio ser emitidas faturas de encerramento ao findar os vinculos deste Contrato por
esgotarnento do objeto, por final do prazo ou rescisao contratual.

15.3- Serao descontados de [forma integral ou parcelada] sobre o valor da fatura, os valores decorrentes
de indenizacoes ou de multas eventualmente registrados.
15.4 — As medicoes serao realizadas quinzenalmente e deveriio ser feitas separadamente, ocorrendo a
primeira por ocasiao da instalaczio da obra, e as demais a partir da data da ordem de servico e deverao
estar de acordo com o cronograma fisico - ﬂnanceiro constante da proposta da licitante.
15.5 — Os pagamentos deverao ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da data da entrega
das faturas e ou notas ﬁscais, no setor competente da Prefeitura Municipal de Morada Nova.
15.6 — A ﬁscalizacao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, sera

designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega das obras e ou servicos de engenharia,
anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao e determinando o que for
necessario a regularizacao de falhas ou defeitos observados.
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NCIVA
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15.7 — A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeicoes técnicas ou vicios redibitorios, e, na
ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da Administrapao ou de seus agentos e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteracoes.
15.8 - O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcion:-irios s
regularizacao eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das falhas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as

providéncias cabiveis.
lﬁ — I135 MEQIQIQEQ

16.1 - Para obtencao do valor de cada medicao deverao ser observadas as especiﬁcacoes e critérios
constantes no PROJETO BASICO, parte integrante deste edital.

16.2 » As medicoes mensais serao efetuadas no 159 [décimo quinto] dia do més ressalvadas a primeira
e a ultima medicao que dependem das datas de Ordem de Servico e encerramento do contrato,
respectivamente. Os servicos contratados e executados deverio ser aprovados pela Fiscalizacﬁo da
Prefeitura Municipal de Morada Nova designada pelo setor de Engenharia, através do medicoes parciais,
mensais e/ou final, realizadas de acordo com os termos a seguir estabelecidos:
I
Na apresentacao da medicao mensal deveré ser encarninhado anexo ao pedido do mediciio, a
respectiva memoria de calculo dos servigos executados e medidos, balanco parcial de materiais, plants
iluminada contendo os trechos executados no periodo e o acumulado, relatorio com fotograﬁas das
partes executadas mostrando o progresso em relacao ao més anterior, copias das notas fiscais de
fornecimento de materiais, justificativa técnica caso nao seja cumprido os cronogramas fisico e
ﬁnanceiro no més dc referéncia, e os cronogramas reprogramados de acordo com as normas da
Prefeitura Municipal de Morada Nova; quando se tratar de servigos de obras lineares: rede de
distribuicao, adutoras, rede coletora,emissa’1rios de recalque, coletor tronco e em obras localizadas como
ligacoes prediais, devera ser encaminhado anexo ao pedido de medicao 0 respectivo cadastro do mes
anterior aprovado pela Prefeitura Municipal de Morada Nova, sob pena de nao ser encaminhada a
medicao do mes corrente.
ll
Somente seréio medidos servicos inteiramente concluidos dentro da programacao estabelecida
no cronograma fisico do Contrato para 0 periodo de 01 (um) mes.
Ill
Os servicos nao executados no mes serao automaticamente adicionados ao més seguinte,
mediante justiﬁcativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Morada Nova. Caso a
justiﬁcativa nao seja prooedente, serao aplicadas as sancoes previstas no item 15.2, "DAS SANQOES
ADMINISTRATIVAS" do Edital.
16.3 - A empresa contratada devera apresentar na mediciio final, a Certidéio Negaﬁva da Matricula CEI

da obra concluida.
16.4 - A inedigéo ﬁnal sera efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:
I
ll
Ill

Oficio da geréncia de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisorio do Obras - TRPO;
Boletim de medicao;
Memoria de calculo;

IV

Balanco ﬁnal de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da contratada e pelo

V

gerente da area, e responsavel técnico da contratada;
Termo tie encerramento do diario de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro ﬁscal,
gerente da area e responsavel técnico da contratada;
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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VI

Termo de Recebirnento Provisorio de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da area,
responsével técnico da contratada e diretoria dc engenharia;

VII

Cépia da Certidaio Negativa da Matricula CEI da obra concluida.

16.5 - Nao serao considerados nas medicoes quaisquer servicos executados, que nao discriminados na
Planilha do Contrato, ou em suas eventuais alteracoes no curso do Contrato.
IIZ - QAS §AN§:§IE§ ADMINIQI BA IfIVA§

17.1-

Caso a LICITANTE adjudicataria nao atenda ao item 8.1, se recuse a assinar o Contrato ou

convidada a fazé-lo nao atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, sera
considerada inadimplente e estara sujeita as seguintes cominacoes, independentemente de outras
sangoes previstas na Lei 8.666/93 e suas alteracoes:
17.1.1-Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta;
17.2- Pela inexecucéio total ou parcial do CONTRATO, a Prefeitura Municipal dc Morada Nova podera,
garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoesz
17.2.1~Adverténcia pelo nao cumprimento de qualquer cléusula do CONTRATO, nao eximindo 0
advertido das demais sancoes ou multas;
17.2.2~Multa de atraso injustiﬁcado na execucao das obras:
17.2.2.1 de 0,3% [trés décimos por cento) por dia de atraso injustiﬁcado do valor da parcela néo
cumprida do cronograma de in-iplantacéio das obras;
17.2.2.2-de 2% [dois por cento) ao més cumulativo sobre 0 valor da parcela nao cumprida do
CONTRATO e rescisao do pacto, a critério da Prefeitura Municipal de Morada Nova, em caso de atraso
das obras e servicos superior a 30 (trinta) dias.
17.2.39 de até 02 [dois) anos, de participacao em licitacoes da Prefeitura Municipal de
Morada Nova, no caso de inexecucao parcial ou total do CONTRA'i‘O, sendo aplicada segundo a gravidade
e a inexecucéio decorrer de violacéio culposa da CONTRATADA;

17.2.4- Declaragﬁg gig lnidgneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Morada
Nova quando a inexecucao do CONTRATO decorrer de violacao dolosa da CONTRATADA, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a sua reabilitacao, na
forma de ressarcimento dos prejuizos causados a Prefeitura Municipal de Morada Nova depois de
decorrido o prazo de suspensao temporaria.
1723- A CONTRATADA sera comunicada por escrito pela Prefeitura Municipal cle Morada Nova para
recolhimento da multa aplicada, devendo efetiva-la dentro do prazo improrrogavel de 10 [dc-:2) dias
contados da data do protocolo de recebimento da comunicacao.

17.4- Decorrido o prazo do item anterior sem que a empresa tenha depositado o valor da multa, esta
sera deduzida do(s) valor[es) da[s) proxima[s] fatura (s), sujeita a reajustamento pela legislacao vigente.
17.5- As multas aplicadas serao descontadas de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou
cobradas judicialmente.
18 — DA RESQ.I.S.50 CQNIRATLIAL
18.1. A Prefeitura Municipal de Morada Nova podera rescindir o contrato, independentemente de

qualquer interpelagao judicial ou extrajudicial se a contratada:
a) Deixar de iniciar os servicos por periodo superior a 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento
da ordem de inicio dos servicos;
b) Executar os servicos em desacordo com as especiﬁcacdes exigidas;
c) Nao cumprir ou cumprir irregularmente as clausulas contratuais ou a legislacao vigente;
d] Come-ter reiterados erros na execucao dos servicos;
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e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestacao de servicos sem a expressa autorizagao da
Contratante;

I] Entrar em concordata, faléncia ou dissolucao, ou recair no processo de insolvencia sobre qualquer de
seus dirigentes.
18.2. Declarada a rescisao contratual em decorréncia de qualquer um dos fundamentos do item anterior.
a contratada recebera exclusivamente o pagamento dos servicos executados e recebido, deduzido o
valor correspondents as multas porventura existentes.

18.3. Nao cabera a contratada indenizacao de qualquer espécie seja a que titulo for, se o contrato vier a
ser rescindido em decorréncia de descumprimento das normas nele estabelecidas.
18.4. Independentemente do disposto nesta cléusula, o contrato podera ser rescindido por livre decisao
da Prefeitura Municipal de Morada Nova, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de
reclamacao ou indenizacao a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos servicos
executados e devidamente recebidos.
18.5. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da Administraciio;
18.6. Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que haja culpa
do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver
sofrido.

18.7~ Os procedimentos de resciséio contratual, tanto amigaveis, como os determinados por ato
unilateral da Contratante, seréio formalmente motivados, assegurado contraditorio e a ampla defesa,
mediante prévia e comprovada intimacao da interessada para que, se 0 desejar, apresente defesa no
prazo de 10 (dez] dias uteis, contados de seu recebimento e, na hipotese de desistir da defesa, interpor
recurso hierérquico no prazo de 05 (cinco] dias uteis, contados da intimacao comprovada da deciséio
resciséria.
19 -JLOS RECLBSQS ADMIjl1§TRATIVQ§

19.1- Os recursos cabiveis serao processados de acordo corn o que estabelece 0 art. 109 da Lei n°
8.666/93 e suas alteracoes.
19.2- Os recursos deverao ser interpostos mediante petigao subscrita pelo representante legal da
recorrente dirigida .1 Comissao do Licitagao do orgao e/ou entidade da Administracao Publica que
promoveu 0 certame.

19.3- Os recursos deverao ser protocolados e encaminhados a Comissao de Licitacao.

20~_oat>0TA<:A0 Oacausnréaia
20.1- As despesas decorrentes do contrato correréio por conta das dotacdes orcamentarias n°s.: 2201 26

782 0586 1.028 - Construgao, Ampliacao e Melhoria da Malha Viaria Municipal; Elemento de Despesa:
4.11.90.51.00 ~ Obras e Instalacoes; sub elemento de despesa: 4.11.90.51.99, com recursos diretamente
arrecadados ou transferidos pela PMMN, consignado no Orgamento Municipal de 2018.

Z! - Dﬂﬁ ANEXQS

21.1. S50 partes integrantes e cornplementares deste Edital os seguintes Anexos:
Anexo I — ART, Planilhas de Orcamento, Cronograrnas Fisicos - Financeiro, Memorial Descritivo;
Memorial de Calculo, Composicao de B.IJ.l. e Projetos (Pepas Graficas);
Anexo ll -— Minuta de Proposta de Precos;
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Anexo III — Minuta de Contrato;
Anexo IV — Declaracéio de Ilabilitacao;

Anexo V - Declarapao de fatos Impeditivos;
Anexo VI - Declaragao Trabalhista;
Anexo VII — Modelo de Declaracéio de ME ou EPP;
Anexo VIII - Declaracéio de Inexisténcia de Vinculo empregaticio com o Municipio de Morada Nova;
Anexo IX - Declaracao de conhecimento do local de execucﬁo das obras e/ou servicos de engenharia.
Anexo X - Declaracao de Aplicacao de Materiais nas Obras.

22 - DA IMEIIQNAQAD no EQITAL
22.1 - A impug"na<;€1o de edital se dara nos prazos e condicﬁes relacionadas no art. 41 da lei 8.666/93, e

suas alteracoes posteriores.
22.2. Acolhida a peticao contra o ato convocatorio, seré designada nova data para a realizacao do
certame.
22.3 A Impugnacao Administrative devera ser apresentada por escrito, protocolada no Setor de

Protocolo da Prefeitura Municipal de Morada Nova, dirigido a Comisséio Permanente de Licitacao,
endereco no rodapé deste edital.
22.4. N50 serao conhecidas as impugnacoes ao Edital interpostas apos os prazos Iegais, bem como as
que nao forem apresentadas na forma estabelecida no subitem 22.1 deste Edital.

23 - DA§ Qisgosigo"as EINAIS
23.1 - A presente licitacao poderé ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada ilegalidade
no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniencia da Administracao, por decisao
fundamentada, em que fique evidencia a notéria relevancia de interesse do Municipio.
23.2 - E vedado ao servidor dos orgéios e/ou entidades da Administrac-50 Publica Municipal de Morada
Nova, Autarquias, Empresas Pﬁblicas ou Fundacoes, instituidas ou mantidas pelo Poder Publico
Municipal de participar como licitante, direta ou indiretamente por si, ou por interposta pessoa, dos

procedimentos desta Licitacao.
23.3 - A homologacao e adjudicagao da presente Licitacéio sera feita pela autoridade administrative
competente, conforme dispoe o artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 de Junho de 1993 e suas
posteriores alteracoes.
23.4 - Os casos omissos neste Edital seréio resolvidos pela Comissao Permanente de Licitacao, nos
termos da legislagao pertinente.
23.5 — Os envelopes apresentados depois da hora estabelecida nao serao aceitos.
23.6 — A contratada podera sub-empleitar servicos especializados contidos no objeto do contrato, desde
que previamente autorizado, p6r escrito, pela Prefeitura Municipal de Morada Nova, mantendo,
contudo, integralmente, as responsabilidades assumidas neste instrumento.
23.7 — Independentemente da sua transcricao, faréio parte do contrato todas as condicoes estabelecidas

no presente Edital e, no que couber, da proposta comercial da Iicitante vencedora.
23.8 - Quando da elaboracao da proposta de precos fazer a mesma organizada, na ordem respectiva
contida neste Edital.
23.9 — 0 Contrato, Adjudicacao e I-Iomologaciio, da empreitada sera efetuado com a empresa que
apresente 0 menor valor GLOBAL.
23.10 ~ Todos os documentos apresentados neste certame deverao ser apresentados em original e/ou
por qualquer processo de copia autenticada portabeliao de notas; niio sera aceito em hipotese nenhuma,
em nenhuma fase do certame, documentos autenticados pela forma eletronica [AUTEN'I‘ICA(,IAO
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El..E'l‘RONlCA], em conformidade com o provimento n9 08/2014 do Tribunal de lustica do estado do
Ceara.
23.11 - Todas as declaracoes a serem apresentadas neste certame, deverao ter firma Reconhecida ern
cartério do responsavel que emitiu as mesmas.
23.12 — O edital completo e seus anexos estaréio dispostos na Prefeitura Municipal de Morada Nova, na
sala da Comissao de Licitacéio, Iocalizada a Av. Manoel Castro, n9 726, Centro, Morada Nova, Ceara ou
através do site: www.tg;gg,g,“c;,§Iov.br.
Z51; - QC FORQ

24.1- Fica eleito o foro da Comarca de MORADA NOVA, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que nz"-1o possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privllegiado que seja.
Morada Nova, 31 de Ianeiro de 2018.
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aulo Henrique l\IIInes Nogueira

PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
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ANEXO I
(TOMADAJJE PREQOS N9 TP-O01/2018-SEINFRA)

ART, PLANILHA DE ORQAMENTO, CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO,
MEMORIAL DESCRITIVO; MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSIQAO DE B.D.l.

E PROIETOS (PECAS GRAFICAS).

\

PREEFEITURA MUNICIPAL us MORADA NOVA
AV. MANUEL. casreo, N“. "rzs - cameo ~ MORADA NOVA - CEARA- CEP s2e4o.ouo
CNPJ o1Js2.s-4010001-no - CGF 0s.s2o.111-4. E-MAIL: licita_caornn(Ei)outlool<.oorn,br. Fons (ea) a422.1aa1

/

