
Estado do Cearé
GOVERNO MUNICIPAL DE BELA CRUZ

CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ

EDITAL

PROCESSO LICITATDRIO N“ 005/2018-TP
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

COM/
118°‘. s»0

IT!

E° 0*"

0.949
Rubrica

O Municipio de BELA CRUZ, através da(o) CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ, leva ao conhecimento dos interessados
que, na forma da Lei N.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alteracoes posteriores e Lei Complementar 123/2006, fara realizar as
09:00 horas do dia 24 de Setembro de 2018, na RUA CAP. MIGUEL LOPES, 150 - CENTRO - BELA CRUZ, licitacao na
modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo menor preco, para atender 0 objeto constante deste Edital, mediante as condicoes
a seguir estabelecidas:

DO OBJETO
D 1. A presente licitaeao tem como objeto a Prestaeao de servicos com reforma da fachada da Sede da Camara Municipal

de Bela Cruz/CE, copfrome projeto bési_co.
DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2. Poderao panicipar desta TOMADA DE PRECOS quaisquer licitantes que comprovem possuir os requisitos minimos
de qualificacao exigidos na Condicao da HABILITACAO, e cujo objeto social da empresa, expresso no estatuto ou contrato
social, especifique atividade compativel com 0 objeto licitado.

2.1 - A licitante devera se cadastrar junto a Comissao de Licitacao da CAMARA MUNICIPAL DE BELA
CRUZ até o terceiro dia anterior a data marcada para a abertura dos envelopes Documentacao;

3. Nao poderao concorrer nesta TOMADA DE PRECOS:
3.1 - consorcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicao;
3.2 - empresas que estejam suspensas de participar em licitacao realizada pelo Municlpio de BELA CRUZ;
3.3 - empresas que foram declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracao Pdblica, enquanto

perdurarem os motivos da punicao.
D0 PROCEDIMENTO

4. Se no dia supracitado nao houver expediente, o recebimento e o inicio da abenura dos envelopes referentes a esta
TOMADA DE PRECO, realizar-se-a no primeiro dia fitil de funcionamento que se seguir.

5. No local indicado serao realizados os procedimentos pertinentes a esta TOMADA DE PRECOS, com respeito a:
5.1 - recebimento dos envelopes Documentacao e Proposta;
5.2- abertura dos envelopes Documentacao e verificacao da situagao da licitante;
5.3 - abertura dos envelopes Proposta das licitantes habilitadas.

~~ 6. As decisoes da Comissao de Licitacao serao comunicadas mediante publicacao, pelo menos por 01 (um) dia, salvo
.om referéncia aquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante oficio, aos representantes legais das licitantes,
principalmente, quanto a:

6.1 - habilitacao ou inabilitacao da licitante;
6.2 - julgamento das propostas;
6.3 - resultado de recurso porventura interposto;
6.4 - resultado de julgamento desta TOMADA DE PRECOS.

7. A solicitacao de esclarecimento de dfividas a respeito de condieoes do Edital e de outros assuntos relacionados a
presente licitacao devera ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame, de preferéncia, até o 3° (terceiro) dia
fitil que anteceder a data estabelecida no preambulo deste Instrumento Convocatorio para a reuniao de recebimento e abertura dos
envelopes Documentacao e Proposta.

8. A resposta da Comissao de Licitacao ao pedido de esclarecimento formulado seré divulgada mediante publicacao,
salvo com referéncia aquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante oflcio, aos representantes legals das licitantes.
RECEBIMENTO E INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTACAO

9. O representante legal da licitante devera entregar os envelopes Documentacao e Proposta no dia, horario e local ja
fixados neste edital.

9.1 - Nao sera aceita, em nenhuma hipotese, a partlcipacao de licitante retardataria, a nao ser como ouvinte.
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10. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Documentacao e Proposta, nao serao permitidas quaisquer retificacoes que
possam influir no resultado final desta TOMADA DE PRECOS, ressalvado 0 disposto na Condioao 37.

11. Na primeira sessao, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitacao serao abertos, na presenca das
interessadas, pela Comissao de Licitacao, que fara a conferéncia e dara vista da documentacao, a qual devera ser rubricada pelos
representantes legais das licitantes presentes.

1 1.1 - Abertos os envelopes Documentacao, a Comissao de Licitacao, a seu juizo exclusivo, podera apreciar os
documentos de cada licitante e, na mesma reuniao, divulgar 0 nome das habilitadas e das inabilitadas.

12. A regularidade do cadastramento da licitante no Cadastro de Fornecedores da CAMARA MUNICIPAL DE BELA
CRUZ sera conflrmada mediante a exibicao do pertinente cenificado, cuja copia autenticada seré rubricada pelos membros da
Comissao e pelos representantes legais das licitantes presentes e deveré estar anexada ao restante da documentacao habilitatoria,
apresentada dentro do envelope Documentaoao.

13. Havendo irregularidade no cadastramento junto a CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ, a licitante sera
inabilitada. Também seré inabilitada a licitante que nao esteja cadastrada na CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ, nos
termos desta TOMADA DE PRECOS.

14. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope Documentacao, ou os
apresentarem em desacordo com 0 estabelecido nesta TOMADA DE PRECOS ou com irregularidades, serao inabilitadas, nao se

~ admitindo complementacao posterior.
15. Nao sendo necessaria a suspensao da reuniao para analise da documentacao ou realizacao de diligéncias ou consultas,

a Comissao decidira sobre a habilitacao de cada licitante. Se, eventualmente, surgirem dfividas que nao possam ser dirimidas de
imediato, as diividas serao consignadas em ata e a conclusao da habilitaeao dar-se-é em sessao convocada previamente, ou
mediante oflcio ou publicacao.

16. Ocorrendo 0 desdobramento da sessao de habilitacao, nova data e horério serao estabelecidos pela Comissao de
Licitacao para abertura dos envelopes Proposta.

16.1 - As licitantes serao convocadas a comparecerem, ficando os envelopes contendo as referidas Propostas sob
a guarda da Comissao de Licitacao, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais
das licitantes presentes.

17. Apos a abertura dos envelopes Documentacao, os demais, contendo a Proposta, serao abertos:
17.1 - se houver remincia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de

interposieao de recurso; ou
17.2 - apos transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposicao de recurso; ou
17.3 - apos dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso interposto.

18. A abertura dos envelopes Documentacao e Proposta seré realizada em sessao pfiblica, da qual se lavrara ata
circunstanciada, assinada pelos membros da Comissao de Licitaoao, consignando, se for o caso, os registros efetuados pelos
representantes legais das licitantes presentes.

18.1 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamacao devera ser feita no ato da reuniao
pelos representantes legais das licitantes presentes;
_ 18.2 - a inabilitacao da licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases subseqtlentes.

19. Todos os documentos e igualmente as propostas serao rubricados pelos membros da Comissao de Licitacao e pelos
representantes legais das licitantes presentes a sessao.

19.1 - Se nao houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Documentacao e Proposta em finico
momento, em face do exame da documentagao e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos do Edital, os
envelopes nao abertos ja rubricados no fecho, ficarao em poder da Comissao de Licitagao até a data e horarios marcados para
prosseguimento dos trabalhos.

20. Apos a fase de habilitacao, nao cabera desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.

20.1 - Ultrapassada a fase de habilitagzao das licitantes e abertos os envelopes Proposta, nao cabera desclassificar
as propostas de preoos por motivo relacionado a habilitacao, salvo em razao de fatos supervenientes ou so conhecidos apos o
julgamento.

21. E facultada a Comissao de Licitacao ou a autoridade superior, em qualquer fase desta TOMADA DE PRECOS, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de documentos
ou informaoao que deveriam constar originariamente da documentacao e das propostas.

22. Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante contrato, procuracao ou
documento equivalente, para falar em seu nome durante a reuniao de abertura dos envelopes, seja referente a documentacao ou a
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proposta.
22.1 - Entende-se por documento credencialz

a) estatuto ou contrato social, com todas as alteracoes ou consolidacao respectiva, acompanhado da
copia autenticada de documento de identificacao oficial com foto (Carteira de Identidade ou outro equivalente) e a prova de
inscricao no Cadastro de Pessoas Flsicas (CPF), quando a pessoa credenciada for socia da empresa licitante;

b) procuracao publica ou particular da licitante, reconhecida firma, com poderes para que a pessoa
credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta TOMADA DE PRECOS N° 005/2018-TP, acompanhada da
copia autenticada de documento de identificacao oficial com foto (Carteira de Identidade ou outro equivalente) e a prova de
inscricao no Cadastro de Pessoas Flsicas (CPF) do outorgado(a);

22.2 - cada credenciado podera representar apenas uma licitante;
22.3 - 0 documento credencial podera ser apresentado a Comissao de Licitacao no inicio dos trabalhos, isto é,

antes da abertura dos envelopes Documentacao e Proposta, ou quando esta o exigir;
22.4 - a n50 apresentacao do credenciamento nao inabilitara a licitante, mas impedira o seu representante de se

manifestar e responder em seu nome.
23. Os envelopes contendo as propostas das licitantes inabilitadas ficarao a disposicao das mesmas pelo periodo de 10

(dez) dias uteis, contados do encerramento da licitacao (transcorrido 0 prazo regulamentar para interposicao de recurso contra 0
resultado da licitacao ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), apos o que serao destruldos pela Comissao de
Licitacao.
DO CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO CADASTRAL

24. As empresas licitantes poderao se cadastrar junto a Comissao de Llcitacao da CAMARA MUNICIPAL DE BELA
CRUZ até 0 terceiro dia anterior a data marcada para a abertura dos envelopes Documentacao;

25. O CADASTRAMENTO NA COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ sera
realizado para as licitantes nao cadastradas, e far-se-a mediante a apresentacao de documentos solicitados, devendo ser entregues
numerados, de preferéncia, sequencialmente e na ordem a seguir, a fim de permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame
correspondente.

25.1 - Relativos a Habilitacao Jurldica:

a) Registro comercial, no caso de empresario individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores;

b. 1) Os documentos em apreco deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da
consolidacao respectiva, com documento de identificacao oficial com foto (cédula de identidade ou outro equivalente), Prova de
inscricao no Cadastro de Pessoas Flsicas (CPF) e comprovante de endereco do(s) socio(s);

c) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de dlretoria
em exercicio;

M d) Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em fimcionamento no Pals,
ato de registro ou autorizacao para fimcionamento expedido pelo Orgao competente, quando a atividade assim 0 exigir;

25.2 - Relativos a Regularidade Fiscal:
a) Comprovante de inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal(Cer’tidao Conjunta de Débitos relativos a

Tributos Federals e a Divida Ativa da Uniao), Estadual ou Distrital e Municipal do domicllio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;

c) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND), Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(CRF) e junto ao Tribunal Superor do Trabalho (CNDT);

25.3 - Relativa a Qualificacao Técnica:
a) registro ou inscricao na entidade competente da regiao a que estiver vinculada a licitante (CREA);

25.4 - Relativos a Qualificacao Economico-Financeira:
a) termo de abertura e encerramento, balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo

exerclcio social, jé exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balancos provisorios.
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1) sociedade criada no exercicio em curso:
a) balanco de abertura assinado por Contador habilitado e pelo representante da empresa, e devidamente

registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicllio da licitante;
2) o termo de abertura e encerramento, balanco patrimonial e as demonstracoes contabeis, ambos deverao estar

assinadas por Contador habilitado e pelo representante legal da empresa, e devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicllio da licitante.

3) No caso de Sociedades Anonimas, o balanco patrimonial e as demonstraooes contabeis, ambos assinados por Contador
habilitado e pelo representante legal da empresa, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
da licitante, devera ter sido publicado no Diario Oficial e em jornal de grande circulacao.

4) Os lndices que comprovarao a boa situacao da empresa serao os seguintes:

1. lndice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,0;

AC + RLP
lndice de Liquidez Geral (LG) = ------------------------

PC + ELP
Onde :

AC é 0 Ativo Circulante
PC é 0 Passivo Circulante
RLP é o Realizavel a Longo Prazo
ELP é o Exiglvel a Longo Prazo

2. lndice de liquidez Corrente maior ou igual a 1,0;
Ativo Circulante (AC)

lndice de Liquidez Corrente (LC) = --------------------------------
Passivo Circulante (PC)

3. lndice de Endividamento Geral menor ou igual a 0,50;
’ PC + ELP
lndice de Endividamento Geral (EG) = ----------------

AT
Onde:

PC é o Passivo Circulante
ELP é 0 Exigfvel a Longo Prazo
AT é o Ativo Total

C b) certidao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.
c) foto da empresa interna e extema;
d) - certidao simplificada, emitida pela Junta Comercial, com data n50 superior a 30 (trinta)dias;

26. As empresas licitantes CADASTRADAS deverao estar com o cadastro ATUALIZADO até 03(terceiro) dia que
antecede 0 certame licitatorio.
D0 RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

27. Até o dia, horario e local fixados no preambulo deste Edital, cada licitante devera apresentar a Comissao de Licitacao,
simultaneamente, sua documentacao e proposta de precos, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em
suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além do nome comercial da licitante, os seguintes dizeres:

TOMADA DE PRECOS N° 005/2018-TP
COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE BELA CRUZ
DOCUMENTACAO - ENVELOPE N° 1
PROPONENTE:
TOMADA DE PRECOS N° 005/2018-TP '
COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE BELA CRUZ
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PROPOSTA - ENVELOPE N° 2
PROPONENTE:

DA DOCUMENTACAO - ENVELOPE N° 1
28. Todas as licitantes deverao apresentar dentro do Envelope n° 1, os documentos especificos para particlpacao nesta

TOMADA DE PRECOS, devendo ser entregues, de preferéncia, numerados sequencialmente e na ordem a seguir indicada, a
fim de permitir maior rapidez na conferéncia e exame correspondentes:

28.1 - Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Comlssao de Licitacao da CAMARA MUNICIPAL DE
BELA CRUZ, de acordo com as exigéncias constantes deste Edital;

28.1.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal(Certidao Conjunta de Débitos relativos a
Tributos Federals e a Divida Ativa da Uniao), Estadual ou Distrital e Municipal do domicilio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;

28.1.2 Prova de regularidade relatlva a Seguridade Social (CND), Fundo de Garantia por Tempo de
Servleo (CRF) e junto ao Tribunal Superor do Trabalho (CNDT);

28.2 - certidao de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomla (CREA)
da regiao a que esta vinculada; I r
‘ 28.3 - Comprovacao da PROPONENTE possuir como RESPONSAVEL TECNICO ou em seu quadro

permanente, na data prevlsta para entrega dos documentos, profisslonal(is) de nlvel superior, reconhecido(s) pelo CREA.
28.4 - O vlnculo do responsavel técnlco - Engenheiro Civil - com a empresa, podera ser comprovado do

segulnte modo:
a) Se empregado, comprovando-se 0 vlnculo empregatlcio através de copia da "Ficha ou Livro de Registro de

Empregado", da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS;
b) Se socio, comprovando-se a participacao societaria através de copia do Contrato social e aditivos, se

houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial;
c) Se contratado, apresentar contrato de prestacao de servico, vigente na data de abertura deste certame,

assinado e com firma reconhecida de ambas as partes.
28.5 - certidao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoajuridica;
28.6 - a comprovacao de capital social ou patrimonio llquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor total

estimado da contratacao, através da certidao simpllficada, emitida pela Junta Comercial, com data nao superior a 60 (sessenta)
dias.

28.7 - declaracao da inexlsténcia de fato impeditivo da habllltacao, conforme anexo IV;
28.8 - declaracao de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho

noturno, perlgoso ou lnsalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, nos termos do lnciso
V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, conforme anexo IV.

Observagoes:
A 1) as declaracoes relacionadas exigldas neste Edital deverao estar emitidas em papéis tlmbrados dos Orgaos ou Empresas
,ue as expediram;

2) o representante legal que asslnar, pela empresa licitante, devera estar credenciado para esse fim, e ser comprovado se a
Comissao de Licitacao vier a exigir;

29. Sob pena de lnabilitacao, todos os documentos apresentados para habilitacao deverao estar:
29.1 - em nome da licitante, e, preferencialmente, com numero do CNPJ e endereco respectlvo:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz; ou
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;
c) serao dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem

emitidos somente em nome da matriz;
29.2 - datados dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n° 1, quando nao tiver

prazo estabelecido pelo orgao/empresa competente expedidor(a); e:
a) nao se enquadram no prazo de que trata esta Condicao os documentos cuja validade é

indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade (responsabilldade) técnica.
30. Os documentos exigidos nesta TOMADA DE PRECOS poderao ser apresentados em original, por qualquer processo

de copia, autenticada por Cartorio competente ou publicacao em orgao da imprensa oficial.
30.1 - Os documentos também poderao ser autenticados pela Comissao de Licitacao, a partir do original;
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30.2 - serao aceitas somente copias leglveis;
30.3 - nao serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e
30.4 - a Comissao de Licitacao reserva-se o direito de solicitar 0 original de qualquer documento, sempre que

julgar necessario.

DA PROPOSTA - ENVELOPE N° 2
3 1. A proposta contida no Envelope n° 2 devera ser apresentada da segulnte forma:

31.1 - em original, de preferéncia emitida por computador ou datllografada, em uma unica via, rediglda com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrellnhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas
folhas;

31.2 - fazer mencao ao numero desta TOMADA DE PRECOS e conter a nome comercial da licitante, 0 CNPJ,
m'1mero(s) de telefone(s) e de fax e e-mall, se houver, e o respectivo endereco com CEP, bem como banco, a agéncia e os
respectivos codigos e o numero da conta para efeito de emissao de nota de empenho e posterior pagamento;

31.3 - indlcacao dos precos e valor do B.D.I;
31.4 - indicacao dos prazos;
31.5 - composicao dos custos unitario;
31.6 - composicao dos encaros sociais;

31.7 - anexar o Cronograma Fisico-Flnanceiro da execucao dos servicos;
31.8 - quaisquer outras informagoes julgadas necessarias e convenientes pela licitante.

32. As licitantes deverao, para fins de elaboracao da proposta, verificar e comparar todos os desenhos fornecldos para
execucao dos servlcos.

33. - No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissoes, bem, ainda, transgressoes as Normas Técnlcas,
regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacao escrita a Comissao de Licitacao, para fins de
esclarecimento por parte da Comissao.

34. Em nenhuma hipotese 0 conteudo da proposta podera ser alterado, seja com relacao a prazo de entrega, prazo de
garantia e preco dos servicos, ou de qualquer outra condicao que importe modificacao dos seus termos originals, ressalvadas
aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alteracoes essas que serao anallsadas pela Comissao de Licitacao.

34.1 ~ Serao corrigidos automatlcamente pela Comissao de Licitacao quaisquer erros de soma e/ou multiplicacao
e o preco global das propostas, se faltar, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre 0 preco unltarlo e o total do
item, quando prevaleceré sempre o primeiro;

34.2 - a falta de data, assinatura e/ou rubrica nas declaracoes elaboradas pela propria licitante ou na proposta
podera ser suprida pelo representante legal presente a reuniao de abertura dos envelopes Documentacao e Proposta com poderes
para esse fim; e

34.3 - a falta do CNPJ e/ou endereco completo podera também ser preenchida pelos dados constantes dos
documentos apresentados dentro do Envelope n.° 01 - DA DOCUMENTACAO.

34.4 - Caso a proposta melhor classificada nao tenha sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno
—norte e houver proposta de microempresas e empresas de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor oferta,

_ roceder-se-a da segulnte forma:
34.5- A microempresa ou empresa de pequeno porte poderé, no prazo de 10 (dez minutos), contados da

sollcltacao do Presldente da Comissao Permanente de Licitaoao, na sessao de habilitacao e julgamento das propostas, apresentar
uma ultima oferta, obrigatorlamente abaixo da primeira colocada, situacao em que, atendldas as exigéncias habilitatorias, sera
adjudicado em seu favor o objeto deste TOMADA DE PRECOS;

34.5.1. Nao sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na
forma da subcondicao anterior, o Presldente da Comissao Permanente de Licitacao, convocara os
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situacao descrita nesta condicao, na ordem
classificatorla, para 0 exercicio do mesmo direito;

34.5.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicao, sera realizado sorteio que
definira a ordem de convocacao para 0 encaminhamento da oferta final do desempate.

DOS PRECOS
35. A licitante devera indicar os precos unitarlo e total por item e subitem, fixos e irreajustéveis e, ainda, o global da

proposta.
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35.1 - Para efeito de elaboracao da proposta nao poderao ser alterados os quantitativos indicados nas planilhas
de orcamento da CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ;

35.2 - caso haja alguma divergéncia entre os quantitativos indicados na proposta e os indicados nas planilhas de
orcamento da CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ, a Comissao de Licitacao reserva-se o direito de corrigir e refazer os
calculos da proposta;

36. Os quantitativos indicados na planilha de orcamento sao meramente estimativos, nao acarretando a CAMARA
MUNICIPAL DE BELA CRUZ qualquer obrlgacao quanto a sua execucao ou pagamento.

37. Nos preeos cotados deverao estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos,
ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessérias a realizacao
dos servicos, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

37.1 - A cotacao apresentada e levada em consideracao para efeito de julgamento sera de excluslva e total
responsabllidade da licitante, nao lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao, seja para mais ou para menos.

38. so serao aceitas cotacoes em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arabicos e, de preferéncia,
também por extenso, prevalecendo este ultimo, em caso de divergéncia, desprezando-se qualquer valor além dos centavos.

39. As planilhas orcamentarlas das empresas licitantes deverao ser assinadas pelo engenhelro responsavel com do devido
numero de inscricao no CREA conforme Arts. 14 e 56 da Lei 5194/66;
DOS PRAZOS

39. Os servicos deverao ser executados conforme cronograma fisico financeiro, contados a partir da Ordem de Servico
emitida pela CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.

39.1 - O prazo para inicio dos servicos sera de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de
Servico expedida pela CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ e o da conclusao, o proposto pela licitante vencedora, se
inferior ao maximo definido no caput desta Condicaog

39.2 - qualquer servico a ser realizado aos sébados, domingos e feriados, devera ser previamente comunicado a
CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ;

40. O prazo de garantia dos servlcos nao podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo de Receblmento
Definitivo da reforma e adequacao a ser emitido por Comissao designada pela autoridade competente.

41. A proposta devera ter a validade mlnima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabeleclda no preambulo desta
TOMADA DE PRECOS para o recebimento dos envelopes Documentaoao.

42. Caso os prazos estabelecidos nas Condlcoes anteriores nao estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos
serao considerados como aceitos para efeito dejulgamento.

43. Se, por motivo de forca maior, a adjudicacao nao puder ocorrer dentro do perlodo de validade das propostas, ou seja,
60 (sessenta) dias, e caso persista 0 interesse da CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ, podera ser solicitada prorrogacao
geral da validade referida a todas as licitantes, por igual prazo, no mlnimo.

44. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevlsta para o recebimento e abertura dos envelopes Documentacao e
Proposta, sem a solicitacao de prorrogacao de prazos ou a convocacao para celebracao do contrato, respectivamente, ficam as
licitantes llberadas dos compromissos assumidos.
no TIPO DE LICITACAO

45. Trata-se de TOMADA DE PRECOS, do tipo menor preco, enquadrada no art. 45, § 1°, lnciso I da Lei n° 8.666/93.
DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

46. Apos a anallse das propostas, serao desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.° 8.666/93, as
propostas que:

46.1 - apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexeqtllvels, assim considerados aqueles que nao
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentacao que comprove que os custos dos insumos sao coerentes com
os de mercado e que os coeficlentes de produtividade sao compatlveis com a execucao do objeto; e

46.2 - nao atenderem as exigéncias contidas nesta TOMADA DE PRECOS.
47. Consideram-se manlfestamente inexeqlllveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do

menor dos seguintes valores:
a) media aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqtlenta por cento) do valor orcado pela

Administracao; ou
b) valor orcado pela Administracao.
47.1 - Das licitantes classificadas na forma das allneas "a" e "b" cujo valor global da proposta for inferior a 80%

(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas aclma mencionadas, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93, igual a diferenca entre 0
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valor resultante do paragrafo anterior e 0 valor da correspondente proposta.
48. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao de Licitacao

podera fixar as licitantes 0 prazo de 08 (oito) dias uteis para apresentacao de nova documentacao e/ou de outras propostas,
escoimadas das causas referidas nas Condicoes anteriores.
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

49. Apos analisar a conformidade das propostas com 0 estabelecido nesta TOMADA DE PRECOS e seus Anexos sera
declarada como mais vantajosa para a Administracao a oferta de menor preco global.

50. A Comlssao de Licitacao podera solicitar parecer de técnlcos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Municipio ou,
ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisao.

50.1 - A Comlssao de Licitacao efetuara analise individual dos precos unitarios cotados nas propostas das
licitantes.

50.1.1 - Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorréncia de itens com precos manifestamente
superiores aos orcados pela CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ, deverao ser estabelecidas, por meio de acordo com a
licitante ofertante do menor preco, novas bases condizentes com os custos envolvidos.

51. Considera-se menor preco global 0 valor total apurado na proposta, ou seja, o somatorio de todos os itens da planilha
de precos apresentada de pela proponente.

52. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevlsta nesta TOMADA DE PRECOS, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preeo ou vantagem baseados nas ofenas das demais licitantes.

53. N50 se admitira proposta que apresentar precos global ou unitario simbolicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta TOMADA
DE PRECOS nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materials e instalacoes de propriedade do
proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

54. A Comissao de Licitacao, além do recebimento e exame das propostas, cabera o julgamento da obediéncia as
Condicoes aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus Anexos, e a decisao quanto as duvidas ou omissoes deste Edital.
DO DESEMPATE

55. No caso de empate entre duas ou mais propostas, sera efetuado sorteio em ato publico, para o qual todas as licitantes
serao convocadas.
DO DIREITO DE PETICAO

56. Observado o disposto no artigo I09 da Lei n.° 8.666/93, a licitante podera apresentar recurso ao Presldente da
Comlssao de Licitaoao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da lntimagao do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitacao
ou inabilitacao da licitante ou do julgamento das propostas, anulacao ou revogacao desta TOMADA DE PRECOS.

56.1 - Para efeito do disposto no § 5° do art. 109 da Lei n° 8.666/93, ficam os autos desta TOMADA DE
PRECOS com vista franqueada aos interessados.

57. Interposto, 0 recurso sera comunicado as demais licitantes que poderao lmpugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
Findo esse periodo, impugnado ou nao o recurso, a Comissao de Llcitacao podera, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, reconsiderar
a sua decisao ou fazé-lo subir, devidamente informado, ao ordenador de despesas da CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.

A 58. Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes a defesa da licitante que pretender reconslderacao total ou parcial
as decisoes da Comissao de Licitacao deverao ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso proprio.

58.1 - O recurso lnterposto devera ser comunicado a Comissao de Llcitacao, logo apos ter sido protocolizado no
Servico de Protocolo da CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DA ADJUDICACA0

59. A execucao dos servicos correspondente ao objeto desta TOMADA DE PRECOS sera adjudicada GLOBALMENTE
a uma unica empresa, depois de atendldas as Condicoes deste Edital.
D0 TERMO DE CONTRATO

60. A contrataeao decorrente desta licitaeao sera fomializada mediante oelebraeao de termo de contrato, cuja mpectiva minuta do contrato
constitui anexo do presente ato convocatorio, oonfomie anexo III.

61. Se, por ocasiao da fotmalizaeao do contrato, as oafidoes de regularidade de débito da Adjudicalaria perante o Sisterm de Seguridade Social
(INSS), 0 Fundo de Garantia por Tempo de Servieo (FGTS), a Secretaria da Reoeita Federal e a Pnocuradoria da FazendaNacional, estiverem oom os prazos
de validade vencidos, o orgao licitante verificara a situaeao por meio eletronico habil de lnf0m1a<;oes, oertificando nos autos do processo a regularidade e
anexando os documentos passlveis de obtencao por tais meios, salvo impossibllidade devidamentejustificada.

62. Se nao for posslvel atualiza-las por meio eletronioo habll de inf0Ima<;oes a Adjudicataria sera notificada para, no prazo de 03 (trés) dias uteis,
medimrteaapresaitacaodasoafidoesrespecfivagoomprazosdevalidadeemvigéncia, sobpenadeaconuataqaonaoserealizar.
DAS PENALIDADES
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63. O atraso injustificado na execucao dos servicos ou o descumprimento das obrigacoes estabelecidas no contrato
sujeitara a licitante vencedora a multa de 0,3% (zero vlrgula trés por cento) por dia e por ocorréncia sobre 0 valor total do
contrato, até o maximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez comunicado oficialmente.

64. Pela inexecucao total ou parcial do objeto desta TOMADA DE PRECOS, a CAMARA MUNICIPAL DE BELA
CRUZ podera, garantlda a prévia defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sancoes:

64.1 - adverténcia;
64.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecucao do contrato, recolhida

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacao oficial;
64.3 - suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com o Municipio de BELA

CRUZ pelo prazo de até 2 (dois) anos;
64.4 - declaracao de inidoneldade para licitar ou contratar com a Administracao Publlca enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a licitante ressarcir a Administracao pelos prejulzos resultantes e apos decorrido o prazo da sancao
aplicada com base no subitem anterior.

65. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estara sujeita as penalidades tratadas na Condicao
anterior:

A 65.1 - pela recusa lnjustificada em assinar 0 contrato;
65.2 - pela nao apresentacao da garantia de que trata este Edital;
65.3 - pelo atraso na execucao dos servioos, em relacao ao prazo proposto e aceito;
65.4 - pelo nao cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro;
65.5 - pela recusa em substituir qualquer material defeltuoso empregado na execucao dos servlcos, que vier a ser

rejeitado, caracterizada se a substltulcao nao ocorrer no prazo maxlmo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscallzacao, contado da data da rejeicao; e

65.6 - pela recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida nao se efetivar
no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscallzacao, contado da data de rejeicao.

65.7 - pelo descumprimento de alguma outra condicao estipulada neste Edital e em sua proposta.
66. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscricao no

Cadastro de Fornecedores da CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ e, no que couber, as demais penalidades referidas no
Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.

67. Comprovado o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificado e acelto pelo Municipio, em
relacao a um dos eventos arrolados na Condicao 101, a licitante vencedora ficara isenta das penalidades mencionadas.

68. As sancoes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com a
Administracao Publica, e declaracao de inidoneldade para licitar ou contratar com a Administracao Publica poderao ser aplicadas
a licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
DA IMPUGNACAO D0 EDITAL

69. E facultado a qualquer cidadao impugnar, por escrito, os termos da presente TOMADA DE PRECOS, até 05 (cinco)
‘dias uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacao (Documentacao), devendo o Municipio de BELA CRUZ,
por intermédio da Comissao de Licitacao, julgar e responder a impugnacao em até 03 (trés) dias uteis.

70. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante a CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ a
licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a data marcada para recebimento e abertura dos envelopes
Documentacao, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipotese em que tal comunicacao nao tera efeito de
recurso.

71. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante nao a lmpedira de participar desta TOMADA DE PRECOS até o
transito em julgado da decisao a ela pertinente.

71.1 - a impugnacao interposta devera ser comunicada a Comissao de Licitacao, logo apos ter sido protocolizada
junto a CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DA TOMADA DE PRECO

72. A critério da CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ, esta TOMADA DE PRECOS poderé:
72.1 - ser anulada, se houver ilegalidade de oficlo ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e

devidamente fundamentado; ou
72.2 - ser revogada, a juizo da CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ, se for considerada inoportuna ou

inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta; ou
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72.3 - ter sua data de abertura dos envelopes Documentacao e Proposta transferida, por conveniéncla excluslva
da Admlnistracao.

73. Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta TOMADA DE PRECOS:
73.1 - a anulacao do procedimento licitatorio por motivo de ilegalidade nao gera obrigacao de lndenizar,

ressalvado o disposto no paragrafo unico do art. 59 da Lei n.° 8.666/93;
73.2 - a nulidade do procedimento licitatorlo induz a do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na

allnea anterior; e
73.3 - no caso de desfazimento do processo licltatorio, fica assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

74. A crltério da CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ, esta TOMADA DE PRECOS podera:
74.1 - ser anulada, se houver ilegalidade de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e

devidamente fundamentado; ou
74.2 - ser revogada, a juizo da CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ, se for considerada inoportuna ou

inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta; ou

74.3 - ter sua data de abertura dos envelopes Documentacao e Proposta transferida, por convenléncia excluslva da
Administracao.

75. Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta TOMADA DE PRECOS:
75.1 - a anulacao do procedimento licitatorio por motivo de ilegalidade nao gera obrlgacao de lndenizar, ressalvado

0 disposto no paragrafo unico do art. 59 da Lei n.° 8.666/93;
75.2 - a nulidade do procedimento licltatorio induz a do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na allnea

anterior; e
75.3 - no caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

DAS CONSIDERACOES ESPECIFICAS
76. As duvidas e/ou omissoes, porventura existentes nas Especificacoes constantes dos Anexos deste Edital, serao

resolvidas pelo setor competente da CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
77. Todos os trabalhos deverao ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a licitante vencedora estar clente

das normas técnlcas da ABNT, correspondentes a cada servlcos constantes das Especificacoes.
78. A licitante vencedora ficara obrigada a executar fielmente os servicos programados nas especificacoes, nao se

admitindo modificacoes sem a prévla consulta e concordancia da CAMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ.
DAS CONSIDERACOES FINAIS

79. A licitante devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do contrato, 0 nome e o numero do
telefone do seu preposto, que estara sujeito a aceltacao do Municipio de BELA CRUZ, para representar a licitante vencedora na
execucao do contrato.

80. Em caso de duvida, a interessada devera contatar a Comlssao de Licitaoao da CAMARA MUNICIPAL DE BELA
CRUZ, na RUA CAP. MIGUEL LOPES, 150 - CENTRO - BELA CRUZ, ou pelo(s) telefone(s): (88)3663-1692, para obtencao

-~<los esclarecimentos que julgar necessarlos
JOS ANEXOS

81. S50 partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Planllha Orcamentaria;
ANEXO II — Cronograma Fisico/Financeiro;
ANEXO III - Minuta de Contrato;
ANEXO IV - Modelos das declaracoes;

DO FORO
82. As questoes decorrentes da execucao deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas admlnlstrativamente, serao

processadas e julgadas na Comarca do Municipio de BELA CRUZ, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso 1, allnea "d" da Constitulcao Federal.

BELA CRUZ - CE, 05 de Setembro de 2018
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