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Comiss8o de Licita.y8o

EDlTAL DE PREGAO ELETRONICO N° 07.00712019 - PERP

Regido pela Lei nO 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente pela Lei nO 8.666 de
21/06/93 (atualizada), Deereto nO 5450 de 31 de maio de 2005, e Lei Complemental" nO
123, de 14 de dezembro de 2006.

A Prefeitura Municipal de QUixeramobim-CE, atraves da SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, por intermedio do Pregoeiro,
MAX RONNY PINHEIRO e sua equipe de apoio, nomeados pela Portari nO
0104/003/2019 de 01 de abril de 2019, toma publico que realizani Iicita9iio na modahdade
PREcAo, na forma Eletroniea
1.

TIPO DE LICITA<;;AO: MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR ITEM.

2.

DA

FORMA

DE

FORNECIMENTO:

Fomeeimento

Pareelado

eonforme

neeessidade.

3.
DA BASE LEGAL: Lei nO 10.520, de 17 de julho de 2002, espeeialmente 0 Deereto
nO 5450, de 31 de maio de 2005, publieado no D.O.U. de 10 de junho de 2005, e
subsidiariamente as disposi90es do Deereto nO 3.555, de 08 de agosto de 2000 e suas
altera90es posteriores, da Lei nO 8.666, de 21 e junho de 1993 e suas altera90es posteriores,
e da Lei Complemental' nO 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complemental' 147/14.

4.

DO ACESSO AO EDlTAL E DO LOCAL DE REALIZA<;;Ji.O

4.1.

0

edital

esta

disponivel

gratuitamente

nos

sitios

www.tce.ce.gov.br

e

www.bll.org.br.

4.2.
0 certame sera realizado por meio do Sistema de Pregiio Eletronico da Bo!sa de
Lieita90es e Leiloes - BLL, no endere90 eletronieo www.bll.ol'g.br, pelo pregoeiro Max
Ronny Pinheiro.
/'

5.

DO OBJETO:

5.1 REGISTRO DE PRE<;;OS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVI<;;OS DE

MANUTEN<;;AO
PREVENTIVA
E
CORRETIVA
PREDIAL
DE
EQUIPAMENTOS P(JBLICOS DA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAlS E PE<;;AS DE REPOSI<;;AO PELO MAIOR
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PRE<;;OS E CUSTOS

DA CONSTRU<;;AO CIVIL DA SEINFRA/CE (26.1 - DESONERADA), PARA
ATENDER

AS

NECESSIDADES

DA

SECRETARIA

DE

DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUrURA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM.

5.2 DO VALOR MEDIO ESTIMADO: 600.000,00 (seiseentos mil reais)
DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME:

6.1. INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 18 de setembro de 2019, as 17h
(horario de Bl'asilia);

6.2.DATA DE ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 01 de
outubro de 2019, as 07h(horario de Brasilia};
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6.3. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 01 de outubro de 2019, as 08 horas
(horario de Brasilia);

604. INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRE<;OS: 01 de outubro de 2019, as
09horas (honirio de Brasilia-OF).

6.5. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referencias de tempo utilizadas pelo
sistema sera observado 0 horario de Brasilia/OF.

6.6. Na hipatese de nao haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impea a realizaao do certame na data prevista, a sessao sera rearcada, para no minimo
48h (quarenta e oito horas) a contar da respectiva data.

7. DO ENDERE<;O PARA A ENTREGA DE DOCUMENTA<;AO
7.1. Central de Licitaoes Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim- CE,
CEP.63.8000-000.

7.2. Conter no anverso do cnvelope 0 numero do pregao e 0 nome do argao.

8. DOS RECURSOS OR<;AMENTARIOS
8.1 - As despesas decorrcntes da Ata de Registro de Prcos serao provenientes dos recursos
da Secretaria de Oesenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de
Quixeramobim, consignadas as dotaoes oramentarias a segub' discriminadas:
0701.1545100171.021,

elemento

de

despesa:

3.3.90.39.16 e

fonte de

recursos:

1001000000.

9. DO ORGAO GERENCIADOR
9.1. Cabera a SECRETARIA OE OESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA 0
gerenciamento da Ata de Registro de Preos, no seu aspecto operacional enas questoes

-

legais.

10. DA PARTlCIPA<;AO
10.1. Poderao pmticipar da licitaao quaisquer licitantes intercssados que comprovem
possuir os requisitos minimos de qualificaao e cujo objeto social da empresa, expresso uo

estatuto ou contrato social, especifique ramo de atividade compativel corn 0 objeto da

licitaao.
10.2. Os interessados em participar deste certame deverao cstar credenciados junto ao
Sistema de Pregao Eletr6nico da Bolsa de Licita6es e Leil6es - BLL.
10.2.1. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas poderao nomear
operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada a Bolsa de
Licitaoes e Leiloes, atribuindo poderes para formular lances de preos e praticar
todos os demais atos e opera6es no site: www.bll.org.br;
10.2.2. A participaao do licitante no pregao eletr6nico se dara por meio de
participaao direta ou atraves de empresas associadas a BLL - Bolsa de Licitaoes c
2
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10.2.3. 0 aeesso do operador ao pregao, para efeito de eneI!Jinhamento de propost

de pre90 e Ianees sueessivos de pre90s, em nome do lteltante, somente se dara
mediante previa defini9ao de senha privativa;

10.2-4. Achave de identifiea9ao e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em
qualquer pregao eletrõnieo, salvo quando eaneeladas por solieita9ao do eredeneiado
ou pOl' inieiativa da Bolsa de Lieita9ões e Leilões do Brasil- BLL;

10.2.5. E de exclusiva responsabilidade do usuario 0 sigilo da senha, bem eomo seu
usu em qualquer transa9ao efetuada diretamente ou pOl' seu representante, nao
eabendo a BLL - Bolsa de Lieita9ões e Leiloes a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por tereeiros;

10.2.6. 0 eredeneiamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrõnico impliea a responsabilidade legal pelos atos pratieados e a presun9ao de
eapaeidade teeniea para realiza9ao das transa9ões inerentes ao pregao eletrõnieo;
10.2.7. Qualquer düvida em rela9ao ao acesso no sistema operaeional podera sel'
esclareeida atrayeS de uma empresa assoeiada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41)
3097-4646 (41) 3097.4600, ou atrayeS da Bolsa de Licita9ões e Leilões ou pelo e-mail
eontato@bll.org.br.

10.2.8. 0 eusto de operaeionaliza9ao e uso do sistema fieara a eargo do lieitante que
pagara a Bolsa de Licita9ões e Leiloes do Brasil - BLL, provedora do sistema
eletrõnico, 0 equivalente aos eustos pela utiliza9ao dos reeursos de teenologia da
informa9ao, consoante tabela fornecida emitida pela entidade.
10.2.9. Nas lieita9ões promovidas por orgaos püblieos o(s) lieitante(s) veneedor(es)
estara(ao) sujeito(s) ao pagamento de taxa de utiliza9ao do Sistema Eletrõnieo de
Licita9ões, no percentual de 1,5% (um virgula ei neo por cento) do valor do Hem/lote
veneedor do eertame, sendo limitado ao valor maximo de R$ 600,00 (seiseentos
reais) por Item/lote, devendo ser pago ate 45 (quarenta e einco) dias apos a
adjudiea9ao/homologa9ao.
10.2.10. A taxa de utiliza9ao de Sistema eonstitui reeeita exclusiva da Bolsa para
ressareimento dos eustos de desenvolvimento, atualiza9ao e manuten9ao do Sistema
e nao representa emolumentos ou tarifa9ao pela presta9ao de servi90s, nos termos do
artigo 59, ineiso III, da Lei n9. 10.520/2002.

10.3. Para aeesso ao sistema eletrõnieo, os interessados em partieipar do Pregao deverao 

dispor de ehave de identitica9ao e senha pessoal intransferiveis do representante
credenciado (operador), obtidasjunto it Bolsa de Licita9ões e Leilões do Brasil- BLL;

10-4. E de exclusiva responsabilidade do usuario 0 sigilo da senha, bem eomo seu usa em
qualquer transa9ao efetuada diretamente ou pOl' seu representante, nao cabendo it Bolsa de
3
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10.5. 0 credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrónico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunao de capacidade tícnica
para realizaao das transa6es inerentes ao Pregao E!etrónico;

10.6. A participaao no Pregao Eletrónico dar-se-á por meio da digitaao da senha pessoal e

intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta
de l)feos, exclusivamente por meio do sistema eletrónico, observados data e hOl'ário Iimites
estabelecidos neste Edital;

10.7. 0 encaminhamento de proposta pressup6e 0 pleno conhecimento e atendimento us
exigencias de habilitaao previstas no Edita!' 0 licitante será responsável por todas as
transa6es que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrónico, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

10.8. Caberá ao Iicitante acompanhar as opera6es no sistema eletrónico durante a sessao
pública do Pregao, ticando responsável pelo ónus decorrente da perda de negócios diante
da inobservil.ncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
10.9. Será garantido aos licitantes enquadrados como microempresas, empresas de
pequeno porte, como criterio de desempate, preferencia de contrataao, 0 previsto na Lei
Complementar n° 123/2006, em seu Capitulo V - Da ACESSO AOS MERCADOS 1 Das
Aquisi6es Públicas.
10.10. Tratando-se de microempresas, empresas de pequeno porte que nao se encontram
em qualquer das exclus6es relacionadas no 9 4° do artigo 3° da Lei Complementar nO
123/2006, deverao declarar no Sistema de Pregao Eletrónico da Bolsa de Licita6es e
Leil6es - BLL 0 exercicio de preferencia previsto em Lei.
10.11. A participaao implica a aceitaao integral dos termos deste edita!'

10.11.1. E vedada a participaao de pessoajuridica nos seguintes casos:
10.11.2. Sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua constituiao.
10.11.3. Que tenham em comum um ou mais sóeios cotistas e/ou prepostos com
procuraao.

10.11.4. Que estejam em estado de insolvencia cÍ\I, sob processo de faleneia,
dissoluc;ao, fusao, cisao, incorporac;ao e liquidac;ao.
10.11.5. Impedidas de Iieitar e contratar com a Administraao.

10.11.6. Suspensas temporariamente de participar de Iicitaao e impedidas de

contratar com a Administraao.

10.11.7. Declaradas inidóneas pela Administraao Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes desta condiao.
10.11.8.

Servidor

público

ou

empresas

cujos

dirigentes,

gerentes,

sócios

ou

compoente de .se quadro .tecnico sjam !Uncionários ou empregados públicos da

Admlmstraao Pubhca de QUlxeramobull, Dlreta ou Indireta.
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11.9. Ap6s aanalise, seriio desc\assificadas, com base no artigo 48, incisos 1 e II da Le! nO
8.666/93, as Propostas que:

11.9.1. Apresentarem preos excessivos ou manifestamente !ne.xquiveis, asim
considerados aqueles que niio venham a ter demonstrada asua vlablhdade atraves de
documentaiio que comprove que os custos dos insumos siio .coerentes com s de
mercado e que os coeficientes de produtividade siio compativels com a execuao do
objeto;

11.9.2. Niio atenderem as exigencias contidas neste Edita1.
12. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. Na analise da proposta de preos sera verificado 0 atendimento de todas as
especificaöes e condiöes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
12.2. A c\assificaiio das propostas sera pelo crit<\rio de MAIOR
PERCENTUAL POR ITEM indicado no Termo de Referencia (Anexo 1).

DESCONTO

12.3. Analisada a aeeitabilidade dos preos obtidos, 0 Pregoeiro divulgara 0 resultado de
julgamento das propostas de preos.

12-4. 0 sistema ordenara automaticamente as propostas c\assificadas pelo pregoeiro e
somente estas participariio da etapa de lances.

12.5. Na elaboraiio da proposta, 0 preo cotado podera ultrapassar 0 LIMITE MINIMO
discriminado no mapa de preos constante do processo administrativo que deu origem a
este edital; entretanto, na fase de lances, 0 lance final devera atingir PERCENTUAL
IGUAL ou SUPERIOR ao LIMITE MINIMO constante no referido mapa de preos.
12.6. Se a proposta ou 0 lance de menor preo niio for aceitavel ou se 0 Iicitante desatender
as exigencias habilitat6rias, 0 Pregoeiro examinara a proposta ou 0 lance subsequente,

verificando asua aceitabilidade e procedendo a sua habilitaiio, na ordem de c\assificaiio, e
assim, sucessivamente, ate a apuraiio de uma proposta ou lance que atenda ao Edita1.
12.6.1. Ocorrendo a situaiio a que se refere 0 inciso anterior, 0 Pregoeiro podera negociar
com 0 Iicitante para que seja obtido MAIOR DESCONTO PERCENTUAL.
12.7. 0 Iicitante niio podera
determinado por este Edital.

cotar proposta com

quantitativo de

item

inferior ao

12.8. Caso OCOlTa alguma desc\assificaiio, esta devera ser fundamentada e registrada no
sistema.
13. DA ETAPA DE LANCES
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13.1. 0 pregoeiro dara inicio à etapa competitiva no hOl'ario previsto no subitem 6.3,
quando, entâo, os licitantes poderao encaminhar lances.

13.2. Para efeito de lances, sera considerado 0 MAIOR DESCONTO PERCENTUAL
PORlTEM.

13.2.1. Os licitantes poderao ofertar lances sucessivos, desde que SUPERIORES ao
seu ultimo lance registrado no sistema.

13.2.2.

Em casa de dois ou mais lances de igual valor, prevalece aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

13.3. Durante a sessao publica de disputa, os licitantes serao informados, em tempo real, .do

valor do menor lance registrado. 0 sistema nao identificara 0 autor dos lances a pregoeIro
nem aos demais participantes.

13.4. Havendo mais de um item/lote na lieitaçào, o(a) pregoeiro(a) podera
indiear os itens/lotes para às disputas simultâneas

13.5. No casa de desconexao entre 0 pregoeiro e 0 sistema no decon-er da ctapa competitiva,
o sistema podera permanecer acessivel à recepçao dos lances, retornando 0 pregoeiro,
quando possivel, sem prejuizos dos atos realizados.
13.5.1. Quando a desconexao persistir pOl' tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessao sera suspensa, sendo reinieiada som ente ap6s comunieaçao expressa do
pregoeiro aos partieipantes, através de mensagem no sistema, divulgando data e hora
da reabertura da sessao.
13.6. A etapa inieial de lances sera eneerrada pela pregoeiro, seguida do tempo randômieo,
que poden\ sel' de 1 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pela
sistema eletrônico.

13.7. Transcorrido 0 tempo randômico, 0 sistema detectara a existêneia de situaçao de
empate ticto. Em cumprimellto ao que determina a Lei Complementar na 123/2006, a
microempresa, a empresa de pequeno porte que ofertou lance de DESCONTO até 5%
(einco pOl' cento) INFERIOR ao menor preço da arrematante que nao se enquadre nessa
situaçao de empate, sera convocada pela pregoeiro, na sala de disputa, para, no prazo de 5
(einco) minutos, utilizando-se do direito de preferência, ofertar novo lance inferior ao
melhor lance registrado, sob pena de preclusao.
13.7.1. Nao havendo n1anifestaçao do licitante, 0 sistema verificarâ a existência de
outro em situaçao de empate, realizando 0 chamado de forma automatica. Nao
havendo outra situaçao de empate, 0 sistema emitira mensagem, cabendo a pregoeiro
dar pOl' encerrada a disputa do lote.

13.8. 0 sistema informara a proposta de menor preço ao encerrar a fase de disputa.
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13.9. Apôs 0 encerramento da etapa de lances, 0 Pregoeiro podera encaminhar pelo sistema
eletrônico contraproposta diretamente ao Iicitantc que tenha apresentado 0 Ince de menor

valor, para que seja obtido preo melhor, bem assim decidir sobre sua aceitaao.

14. DA APRESENTA«;ÂO DOS DOCUMENTOS DE HABILITA«;ÂO, PROPOSTA
DE PRE«;OS

14.1. A partir de sua convocaao, 0 arrematante devera:

14.1.1.
Enviar
para
0
e-mail
do
Setor
de
Licitaôes
(pregaoeletronicoqxh@gmail.com), no prazo de atê 60 (sessenta) minutos,
a proposta de preos com os respectivos valores readequados ao últill10 lance, bem
C01l10 os Documentos de Habilitaao exigidos neste Edital, INCLUSIVE, COM A
INDICA«;ÂO DE PERCENTUAL DO B.D.I. EM ANEXO AO MODELO DA
PROPOSTA.

14.1.2. Remeter, ell1 conforll1idade COll1 0 item 7 deste edital, 0 original da proposta
escrita com os docull1entos de habilitaao em original ou por côpia autenticada, ell1
atê 02 (dias úteiS).

14.2. 0 envio da documentaao por meio eletrônico nao prescinde a entrega desta por
escrito, cuja postagell1 deverit ser comprovada, sell1pre que solicitado, por meio de
instrull1ento capaz de identificar a hora e data de envio ou perll1itir seu rastreamento via
internet.

14.3. 0 descull1primento dos prazos acima estabelecidos ê causa de desclassificaao e/Oll
inabilitaao da Iicitante, sendo convocado 0 Iicitante subseqllente, e assim sucessivall1ente,
observada a ordem de c1assificaao.
15. DA PROPOSTA COMERCIAL
15.1. A proposta devera ser apresentada em no ll1inill1o llma via original e nUll1erada, COll1
os preos ajllstados ao menor lance, nos termos do Anexo 1 - Termo de Referência deste
Edital, com todas as folhas rubrieadas, devendo a última folba vir assinada pelo
representante legal do licitante citado na documentaao de habilitaao, ell1 Iinguagell1 clara
e concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, conl as especificaôes tecnicas,
quantitativos e demais informa6es relativas ao bem/servio ofertado.

15.1.1. A proposta comercial deverâ ser ajustada em rela.;âo a cada item,
levando em considera.;âo 0 MAIOR DESCONTO PERCENTUAL ofertado
para cada item, nâo sendo permitido DESCONTO INFERIOR ao minimo

estabelecido, assim como cotar com outros DESCONTO em desacordo
com os praticados no mercado.

15'7' razo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua
emlssao.
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15.2.1. Caso o prazo de que trata subitem nao esteja exprssamente mdlCado na

proposta, esta sera entendida como valida por 60 (sessenta) dms.

15.2.2. Caso haja O vencimento da validade da Pl:oposta sem qu,:, a IicitaGao tnha sido

homologada, adjudicada e O ontra!o assllao,. esta hc. automatcallente

prorrogada, exceto se houver mamfestaGa.o .cony'ana formal. do hCltante, pOl.1J.1elO de
correspondência dirigida ao Setor de LlcltaGoes, caractenzando seu dechmo sem
continuar na IicitaGao.

15.3. Correrao por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta.

15-4. No DESCONTO OFERTADO deverao ser incluidas todas as despesas que incidam
ou venham a incidir sobre o produto, tais como, impostos, taxas, encargos, enfim, todos os
custos diretos e indiretos necessarios à execuGao do objeto ora licitado.
15.5. Apôs a apresentaGao da proposta nao cabera desistência.

16. DA HABILITA<;Â.O

16.1- HABILITA<;ÂO JURÎDICA:
16.1.1- Cêdula de identidade do responsavellegal ou signatario da proposta.

16.1.2-CONSTlTUI<;ÂO DA EMPRESA:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e o t,ltimo aditivo, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais;

b) Registro Comercial em caso de empresa individual e no caso de sociedade por aGòes,
acompanhado da ata da assemblêia que elegeu seus atuais administradores.
c)Em se tratando de sociedades civis, inscriGao do ato constitutivo, acompanhado de prova
da diretoria em exercicio.

16.1.3- PROVA DE INSCRI<;ÂO NA:
a) Fazenda Federal (CNPJ);
b) Prova de inscriGao no cadastro de contribuintes estadual ou mUllicipal, conforme o caso,
relativo ao domicilio ou sede do licitante;
16.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

16.2.1-Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante.

a)A comprovaGao de regularidade para com a Fazenda Federal devera ser feita atravês da
Certidao Negativa de Dêbitos relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da Uniao,
emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFNjRFB nO 1.751, de 02.10.2014;
b)A comprovaGao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atravcs
de Certidao Consolidada Negativa de Dêbitos inscritos na Divida Ativa Estadual;

c)A comprovaao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atravês
de Certidao Consolidada Negativa de Dêbitos inscritos na Divida Ativa Municipal da sede
do licitante;
9
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16.2.2-Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação - CRS e;

16.2.3-Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de Ce1iidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, por
imposição legal da Lei nO 12-440/11.

_

16.2-4. As microempresas e empresas de pequeno pOlie deverao apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição;

16.2.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual periodo,
a critério da Comissão de Pregões, para a regularização da documentação e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

16.2.6. A não regularização da documentação, no prazo estabelccido, implicará decadéncia
do direito à contratação, sem prejuizo das sanções previstas no art. 81, da Lei nO 8.666/93,
sendo facultado a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de c1assificação, para
a assinatura do contrato, ou a revogação da licitação, ou item, conforme o caso.

16.3-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-PROFISSIONAL
16.3.1- Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, conforme o caso, da localidade da sede da proponente.
16.3.2- Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de
direito público ou privado, que comprove que ora) licitante tenha prestado ou esteja
prestando serviços de natureza e espécie condizentes com o objeto desta licitação.

16.3.3- Apresentar comprovação da Iicitante de possuir em seu quadro permanente, na data
pre\sta no preâmbulo deste EditaI, profissional de nível superior, detentor de acervo
expedido pelo CREA, que comprove ter o profissional executado, obras ou serviços de
engenharia de características técnicas similares as do objeto ora Iicitado, não se
admitindo atestado(s) de Projetos, Fiscalização, Supcrvisão, Gcrcnciamcnto,
Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras.

16.3-4. A licitante deverá juntar declaração expressa assinada pelo (s) Responsável (is)
Técnico (s) detentor (es) do (s) atestado (s), informando que o (s) mesmo (s) concorda (m)
com a inclusâo de seu (s) nome (s) na participação permanente do (s) serviço (s) na
condição de profissional responsável técnico.

16.3-4.1- No caso do profissional não constar da relação de responsável(is) técnico(s) junto
ao CREA, o acervo do profissional será aceito, desde que ele comprove vinculo com o
Iicitante, por meio de um dos seguintes documentos:
a) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), Ficha ou Livro de Registros de

Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional, Guia de Recolhimento
do FGTS onde conste o(s) nomees) do(s) protissional(ais).
b) Contrato de Prestação de Serviço celebrado de acordo com a legislação civil comum.
c) Contrato Social do Iicitante em que conste o profissional como sócio.

16.4-QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA:
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16-4.1. Certidao Negativa de Falencia, concordata, recuperac;ao judicial ou extrajudicial
expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa juridica.
16-4-2. Para as empresas que optarem de participar atraves de filial, devera tambem ser
apresentada certidao negativa para com 0 cart6rio/comarca onde se encontra instalada a
filial.

16-4.3.Balanc;o patrimonial c demonstrac;6es contabeis do ultimo exercicio social(2018), ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na Junta Comercial de
origem, que comprovem a boa situac;ao financeira da emprcsa, vedada a sua substituic;ao
por balancetes ou balanc;os pro\s6rios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentac;ao da proposta, devidamente
assinados por contabi1ista registrado no CRC, bem como por s6cio, gcrente ou diretor,
acompanhado do Termo de Registro de Abertura e Encerramento do Livro Diario, este,
dedamente registrado na Junta Comercial do FBtado sede do licitante, facultando-se 0
Pregoeiro 0 direito de exigir a aprescntac;ao do Livro Diario para veritlcac;ao de valores.
16-4.3.1. No caso de empresa recem-constituida (ha menos dc 01 ano), devera ser
apresentado 0 balanc;o de abertura dedamente registrado na Junta Comercial, constando
no balanc;o 0 numero do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na
junta comercial, devendo ser assinado por contador rcgistrado no Conselho Regional de
Contabilidade e pelo titular ou reprcsentante legal da empresa.

16-4.3.2. Apresentar indices assinado por profissional legalmentc habilitado junto ao
Conselho Regional de Contabilidade da sede ou filial do licitante, demonstrando que a
empresa apresenta indice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1,0(um virgula zero)
e indice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1,0 (um rgula zero) ,calculada
conforme as f6rmulas abaixo

a) indice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,0;
AC+ RLP

Indice de Liquidez Geral (LG) = -----------------------PC + ELP

Onde:

AC e 0 Ativo Circulante
PC e 0 Passivo Circulante
RLP e 0 Realizavel a Longo Prazo

\

ELP e 0 Exigivel a Longo Prazo

b) indice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,0;
Ativo Circulante (AC)
Indice de Liquidez Corrente (LC) = -----

_
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Passivo Circulante (PC)

16.5 DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAGÄO PARA PESSOA JURImCA

16.5.1. Declaraao de que, em cumprimento ao estabclecido na Lei r;o 9.854, de 27/1O!199,?,

publicada no DOU de 28/10/1999, e ao in.ciso XXXIII, elo artlgo 7°, da Con.StItUlao
Federal, nao emprega menores de 18 (dezOlto) anos em trabalho noturno, pengoso ou

insalubre, nem emprega menores de 16 (elezesseis) anos em trabalho algum, salvo na

coneliao ele apreneliz, a partir ele 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante no
ANEXO III.!, deste edital;

16.5.2 Declaraao de que tem pleno conhecimento ele toelos os parflmetros e e1ementos dos
servios aserem ofertados no presente certame licitatorio e que sua proposta atende

integralmente aos requisitos constantes neste Edital, conforme modelo constante no

ANEXO III.II, eleste edital;

16.5.3. Declaraao expressa ele integral concorelancia com os tennos deste Eelital e seus

Anexos, conforme modelo constante no Anexo IILIII, eleste Eelital;

16.5-4 Declaraao, sob as penalielaeles cabiveis, ele inexistencia de fato superveniente
impeelitivo ela habilitaao, ficando ciente da obrigatOlieelaele ele declarar ocorrencias
posteriores, conforme modelo constante no Anexo III.!V, eleste Eelital (art.32, 2°, da Lei
n.O 8.666/93).

17.0S DOCUMENTOS DE HABILITAGÄO DEVERAO SER APRESENTADOS DA
SEGUINTE FORMA:

17.1-0brigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se ela matriz, todos da matriz, se ele alguma
filial, toelos da mesma filial, com exceao elos documentos que sao validos tanto para matriz

como para todas as filiais. 0 contrato sera celebraelo com aseeIe que apresentou a
elocumentaao.

17.2-0 elocumento obtielo atraves ele sitios oficiais, que esteja condicionado a aceitaao via
internet, tera sua autenticielade verificada peIn pregoeiro.

17.3-Caso haja documento redigido em ielioma estrangeiro, 0 mesmo somente sera
considerado se acompanhaelo da versao em portugues, firmada pOl' traelutor juramentado.
17-4-Dentro do prazo de validaele. Na hipotese de 0 documento nao coustar expressamente

o prazo de validade, este devera seI' acompanhado ele declaraao ou regulamentaao elo
orgao emissor que disponha sobre sua validade.
Na ausencia de tal declaraao ou
regulamentaao, 0 documento sera considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir ela data de sua emissao, quando se tratar de documentos referentes a
habilitaao fiscal e econömico-financeira.

17.5- EM ORIGINAL OU POR OUALOUER PROCESSO

DE REPROGRAFIA

AUTENTICADA EM CARTÖRIO. CASO A DOCUMENTAQÄO TENHA SIDO
EMITIDA PELA INTERNET. SÖ SERA ACEITA APÖS A CONFIRMAQÄO DE
SUA AUTENTICIDADE COMPETENTE ou, copias simples acompanhadas do original
para SerelTI confendos pela comissao de licita<;6es mediante a compara<;ao entre 0 Oliginal e a
copia.
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19. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.

19.1.0S pcdidos de esclareciιnentos referentes ao p1"Oceso licitatorio deverao set' enviatlos a

pregoeiro, ate 02 (tres) dias uteis antel'iores a data fIXadn ΡΙΙΙ'ΙΙ aeι.tuΓa das Pl'postas,

exclusivnιnente por ιneio eletronico, ηο eηdereςο Ρregaοeletrοn1cοqχb@gma1ι.cοm,
ίηfΟΓιnιιηdο ο nuιnero deste pregao ηο Sisteιnn de Pregao Eletronico da Bolsa de Lίcίtaςοcs

c Leiloes - BLL e ο orgao interessado.

20. IMPUGNAGAO ΑΟ EDITAL Ε RECURSOS

20.1. Nao seΓaο conllecidos as ίιnΡugηaςοes e os 1'ecursos apresentados forn do pl'azo legal
e/ou subscritos por reΡΓeseηtιιηte nao habilίtado legalιnente ου nao identificado ηο
processo para responder pelo p1"Oponente.

20.2. Ate dois dins ίιteίs antes da data fixada pal"a rccebiιnento das IJropostas qualqnel"
ίηteΓessadο podel'a iιnpngnnr ου solίcitar esclnreciιnentos eln ι'elaςaο ιι este ato
cοnνοcatόrίο.

20.3. Ο Pl'egoeiro eιnitira sna decisao ηο pt'azo de 24 (vinte e qnat1"O) horas, p1"Ocet!endo aos
encamin11amentos necessarios.

18.4. Αο final da sessao, ο proponente que desejnr l'eCOΙTel' contra decisoes do Pl'egoeilΌ
podcl'a faze-Io, atraves do seu representante, ιnanifestnndo sua ίηteηςaο conι l'egistlΌ da
sintese das suas razoes, sendo-Ihes facultndo juntarenι lnenιoι'iais ηο prnzo de 03 (tres)
dias. Os interessndos ficanι, desde logo, intinιados ιι npresentnr cοηtrιιιτaΖοes eιn ίgιωΙ
nunιe1"O de dins, quc cοnιeςιιraο ιι coner do teηnino do lJrnzo ι!ο reCOlTente.

20.5. Α fnltn de nιιιηίfestιιςaο lnιedinta e ιnotivndn inιpoι.tnra ιι preclusao do dίΓeίtο de
Γecuι'sο.

20.6. Nao sera concedido pΓazo pnrn recursos sobre nssuntos Ulernnιente prote!ntOl'ios ου
qunndo nao jnstificndn a ίηteηςaο de ίηteφοr ο recurso pelo proponente.
20.7. Os recnrsos contra decisoes do Pregoeiro nao terao efeito snspcnsivo.
20.8. Ο ncolhinιento de Γecuι'sο lnιpo1.taη'! ιι ίηνιιιίdιιςaο npenns dos atos insuscetiveis de
aproveitnnιento.
?O.g. As ίηιΡιιι:;ηιιςοes c os rectll'Sos deνeΓaο sel' nιnnifestndos ηιι plntnfornlll dn BLL

COMPRAS e cnso aceitos envindos por enιnil ου protocolndos enι duas vins. Estn νίιι devcra
estnr enι papel tinιbrado conι ο nonιe dn enιpresa, ιι" rnzoes do ['ecnrso e ιιssίηιιtΙΙΓΙΙ do
l'epresentnnte Ιeι:;ιιΙ parn que possn ser nnexndn ηο processo- Junto conι este docunιento
ΟΙ'ίι:;ίηιιl,

devel'a
sel"
envindo
tιιιnbenι
υιιιιι
cόρίη
por
e-lllηίl
(Ρreι:;aοeletrοηίcοqΧb@ι:;nιηίl'cοnι) pηrn que sejη possivel η Ριιblίcιιςaο on-line das rnzoes do
recul'so interposto e η decisao cηbidη a este.
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21.DA ADJUDICAc,;XO, HOMOLOGAc,;XO E DA ASSINATURA DA ATA DE
REGISTRO DE PREc,;OS

21.1.A adjudica9ao dar-se-ii pelo pregoeiro quando nao ocorrer interposi9ao de recursos.
Caso contriirio, a adjudica9ao ficarii a cargo da autoridade competente;
21.2.A homologa9ao dar-se-ii pela autoridade competente.

21.3.Ap6s a homologa9ao do resultado da licita9ao, os pre90s ofertados pelos liitantes
vencedores dos lotes, serao registrados na Ata de Registro de Pre90s, elaborada contorme 0
anexo IV deste edital.

21.4.0S licitantes classificados em primeiro lugar terao 0 prazo de 5 (cinco) dias, a contar da
data do recebimento da convoca9ao, para comparecerem perante ao gestor a 11m de
assinarem a Ata de Registro de Pre90s. 0 prazo de comparecimento poderii ser prorrogado
uma vez por igual periodo, dcsde que ocorra motivo justificado e aceito.

21.5.Quando 0 vencedor nao comprovar as condi96es habilitat6rias consignadas neste
edital, ou recusar-se a assinar a Ata de Registro de Pre90s, poderii ser convidado outro
licitante pelo pregoeiro, desde que respeitada a ordcm de classil1ca9ao, para, depois de
comprovados os requisitos habilitat6rios e feita a negocia9ao, assinar a Ata de Registro de
Pre90s.

21.6.0 sistema gerarii ata circunstanciada, na qual estarao registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrencias relevantes.
22. DAATA DE REGISTRO DE PREc,;OS

22.1. A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA serii 0
6rgao gcstor da Ata de Registro de Pre90s de que trata este edital.
22.2. A Ata de Registro de Pre90s, elaborada conforme ° anexo IV, serii assinada pelo(a)
Ordenador(a)

da
SECRETARIA
DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO
E
INFRAESTRUTURA, 6rgao gestor do Registro de Pre90s ou, por delega9ao, por seu
substituto legal, e demais 6rgaos participantes, e pelos representantes de cada um dos
fornecedores legalmente credenciados e identil1cados.

22.3. Os pre90s registrados na Ata de Registro de Pre90s serao aqueles ofertaclos nas
propostas de pre90s dos licitantes venceclores.
2-4- A Ata de Registro c1e Pre90s uma vez lavracla e assinacla, nao obriga a Aclministra9ao a
fmnar as contrata90es que c1ela poderao aclvir, ficando-lhe facultacla a utiliza9ao de
proceclimento c1e licita9ao, respeitaclos os c1ispositivos c1a Lei Fecleral 8.666/1993, senclo
assegurado ao detentor c10 registro de pre90s a preferencia em igualclade de concli90es.
22.5. 0 participante c10 SRP (Sistema c1e Registro c1e Pre90s), quanclo necessitar efetuarii

aquisi90es junto aos fornececlores c1etentores c1e pre90s registraclos na Ata c1e Rgistro c1e
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Preos, de acordo com os quantitativos e especifica6es previstos, durante a vigèncl<
documento supracitado.

22.6. Os fornecedores detentores de preos registrados ficarao obrigados a fornecer 0
objeto licitado ao participante do SRP (Sistema dc Regislo dc Pre<'os), nos prazos a. serem

definidos no instrumento contratual e nos locals especlflCados no anexo A do TCl mo de
Referència deste edital.

22.7. A Ata de Registro dc Preos, durante sua vigència, podera ser utilizada por qualqu:r
6rgao ou entidade da Administraao Publica Municipal, Estadual ou Federal, na condlao
de 6rgao Interessado, mediante consulta prévia ao 6rgao gestor do Registro de Preos e
concordiincia do fornecedor.

22.8. Os 6rgaos interessados, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preos,
devcrao manifestar seu interesse junto ao 6rgao gestor do Registro de Prcos, 0 qual
indicara 0 fornecedor e 0 preo a ser praticado.

22.8.1. As contrata6es decorrentes da utilizaao da Ata de Rcgistro de Preos de que
trata este subitem nao poclcrao cxcecler, por 6rgao Interessado, ao somat6rio dos
quantitativos registrados na Ata.

22.9.Cabera ao 6rgao gestor do Registro c1e Preos, para utilizaao da Ata por 6rgaos
interessados da Administraao Publica, procecler iI indicaao do forneccdor detentor do
preo registrado, obedecicla a ordem de c1assificaao.

22.10.0 detentor de preos registrados que descumprir as concli6es c1a Ata c1e Registro c1c
Preos recusando-se a fornecer 0 objeto licitado ao participante do SRP(Sistema de

Registro de Preos), nao aceitando reduzir os preos registrados quando estes se tornarcm
superiores aos c1e mercado, ou nos casos em que for declarado inidòneo ou impedido para
licitar e contratar com a Aclministraao publica, e ainda, por raz6es dc interesse publico,
c1evidamente fundamentado, tera 0 seu registro cancelado.
22.11.A

SECRETARIA

DE

DESENVOLVIMENTO

URBANO

E

INFRAESTRUTURA

providenciara a publicaao do extrato da Ata do Registro de Preos em Jornal de Grande
Circulaao e Diario Oficial do Estado.

22.12.0S preos registraclos poderao ser revistos a qualquer tel11po em dccorrència da
reduao dos preos praticados no mercado ou c1e fato quc eleve os custos dos itens
registrados.
22.13.A

SECRETARIA

DE

DESENVOLVIMENTO

URBANO

E

INFRAESTRUTURA

convocara 0 fornecedor para negociar 0 preo registrado e adequa-lo ao preo de l11ercaclo,
sempre que verificar que 0 preo registrado esta acil11a do preo c1e l11ercado. Caso seja
frustrada a negociaao, 0 fornecedor sera liberado do compr0l11iS80 assul11ido.
22.14.Nao havendo èxito nas negocia6es com 08 fornccedores COI11 preos registrados, 0
gestor da Ata, podera convocar os demais fornecedores c1a8sificaclos, podendo negociar os
preos de mercado, ou cancelar 0 itel11, ou ainda revogar a Ata de Rcgistro dc Prcos.
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22.15.Serao considerados preGos de mercado, os preGos que forem iguais ou inferior
nH\dia daqueles apurados pela AdministraGao para os itens registrados.

.v 

Ubr/ca 

'

22.16.As alteraGoes dos preGos registrados, oriundas da revisao dos mes!J.1os, s:rao
publicadas no Flanel6grafo da Prefeitura de Quixeramobim, .Jomal de Grande ClrculaGao e
Diario Oficial do Estado.

22.17.AS demais condiGoes contratuais se encontram estabelecidas no Anexo IV - Minuta da
Ata de Registro de PreGos.

22.18.As quantidades previstas no Anexo l - Termo de Referencia deste edital, sao
estimativas maximas para 0 periodo de validade da Ata de Registro de PreGos, reservando
se a AdministraGao Municipal, atraves do 6rgao participante, 0 direito de adquirir 0
quantitativo que julgar necessario ou mesmo abster-se de adquirir 0 item especificado.

23.

DAS SANl;OES ADMINISTRATIVAS

23.1.
0 Iicitante que ensejar 0 retardamento da execuGao do certame, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execuGao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer
declaraGao falsa ou cometer fraudc fiscal, garantido 0 direito ]lrevio da citaGao e da ampla
defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a AdministraGao, pelo prazo de ate 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniGao ou ate que seja
promovida a reabilitaGao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, sem
prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominaGoes
legais.

23.2.
A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecuGao
total ou parcial do contrato, erro de execuGao, execuGao im]lerfeita, mora de execuGao,
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informaGoes ]lrestadas, garantida a
previa defesa:

1.

Advertencia, sanGao de que trata 0 inciso l do art. 87, da Lei n.a 8.666/93, podera
sel' aplicada nos seguintes casos:
a)

descumprimento das ohrigaGoes e responsabilidades assumidas na IicitaGao;

b)

outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao desenvolvimento das
atividades do(a) CONTRATANTE, desde que nao caiba a aplicaGao de sanGao
mais grave.

11.

Multas, que poderao sel' recolhidas em qualquer agencia integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas Municipais, pOl' meio de Documento de ArrecadaGao
Municipal - DAM, a sel' preenchido de acordo com instruGoes fomecidas pelo(a)
Contratante:

a)

de 1,0% (um pOl' cento) sobre 0 valor total do contrato, pOl' dia de atraso na
entrega dos produtos ou indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% (dez
pOl' cento) do mesmo valor;
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b) de 2 0% (dois POI' cento) sobrc 0 valor total do contrato, por infi'aao a

qualuel' ClallSula Oll condiao contl'atllal" no, especiflcada nas deמ1ais
alineas deste iמcis", aplicada em dobl'o na rClnCldel1Cla;

c)

de 5,0% (CiI1C" POI' cel1to) do valor total d(J contl'at", pela recusa el11
substituir qllalquel' produto rejeitado, cal'actel'izaI1do-se a reCLLsa, caso a

substituiao 11ao se efetive nos 05 (cinco) dias que se seguiren1 a datl da
comunicaa" formal da rejeiao;

111.

Suspensao temp"raria de participaao cn1 licitaao e il11pedimento de contl'atal' con1
o Municipio de Quixeramolרim, p"r prazo na" sLlpel'i"I' a 05 (cinco) anos;

IV,

Declaraao de inidoneidade pal'a licitar ou contratar con1 a Adll1inistraao P(lblica,
enquanto perdurarem "s motivos detern1ina11tes d<l pllniao ou ate ql1e seja
pr"l11o\oida a reabilitaao perante a a11t"ridade que aplicou a penalidade, depois do
l'essarcil11ento a Adn1inistraa" pelos prej11izos result<lntes e depois dc dec"I'I'ido 0
PI'<lZO da sanao aplicada com b<lse n" inciso anterior,

23.3,
N" pI'ocesso de aplicaao de pel1<1lidades e assegura(\o 0 direito ao c"ntl'adit6I'i() e
a ampla defesa, garantida nos praz"s de 5 (cinco) dias ו:iteis par<l as san6es pre\oistas nos
incisos ז,  זזe  זזזd" item 23.2 s11pra e 05 (Cil1CO) (\ias corl'i(los p1ra a sanao prevista 110
inciso IV d" mcsmo item,

23.4.
0 valor da multa aplicad<l dcvera ser rccol11ido ao Tesoul'. כMunicipal no prazo c\e
05 (cinco) dias a contal' d<l notificaao ou decisao do I'ecurso, Se () valor da multa nao f'"r
pago, ou depositado, sera auton1aticamente descont<ldo do pagalחel1to a qlle a Contrat<l(la
fizel' .ius. EI11 caso de inexistencia ou insuficiencia de credito da COl1tratada, 0 v<llor devido
sCI'a cobrado administrativ<lmente ou inscrito COI110 Di\oid<l Ativa do MLlnicipio e c"bl'ad"
medial1te processo de execllao fiscal, com os encal'gos correspondentes.
23,5,
As san6es previstas nos incisos  זזזe IV do item 23.2 supI'a, \"רdel'a() sel'
aplicadas as cmpresas que, cm razao do cOl1trato objeto desta licitaao:
a)

pratieal'em at"s ilicit()s, visando frustl'al' os "bjetiv"s da licitaao;

b)

dcmonstrarem na() possuir idoneidade p<lra c()ntratal' e()I חa Admil1istl'<Iao
Pו:iblica, em \oi11:llde (Ie at"s ilicit"s pratieados;

c)

sofreren1 condenaao definitiva POI' pl'atieal'en1, por meios dolosos, fi'<lude
fiseal no rec()lhiI11cnt() de qllaisquel' tribut"s,

23,6,
As san6es pre\oistas n"s incisos ז,  זזזe IV do item 23.2 supI'a !ייכderao sel'
'1plicad<ls jUlltamel1te eom a do inciso  זזdo nרeSI110 iten1, facl11t<lda a defes<l prcvia cl()
interessado  םמrespeetivo pl'"cesso, n" pl'azo de 05 (ciI1eo) dias ו:itcis,
23,7,
A lieitante adjudicataria que sc reeusal', in,il1stifieadal11ente, el11 flrmar () COI1tr<lt()

dentro do prazo de 05 (eineo) dias ו:iteis a eontar da notificaao qlle 111e sera eneamil111ada,

estara sujeita a n1ult<l de 5,0% (eiמe() por cento) do valol' total <ldjudicado, sem pl'ejuizo d<ls

demais penalidades cabiveis,
assull1ida.

por eal'actel'izar descllmpl'in1ento total da obrigaa()

23.8,
As san6es pre\oistas n() item 23.7 sllpI'a 11ao se aplic<ll חas dCI11ais lieit<lntes quc,
apcsar de nao vencedoras, vCll11am a SCl' convocadas para celebrarcln 0 Termo de C()ntl'ato

de ae"I'do eOI11 este edital, e no prazo de 48 (qLlal'enta e ()it,,) horas eomunical'el11 sel;
desintel'esse.

Rua Moחseחhor Salviaחo Pinto, 707- Ceחtro - CEP 63.800-000- Quixeramobim.Ce J<
CNPJ 07.744.30310001,68, CGF 06.920.168,4

\

17

.ג..

_0

GOVNO MUNl{lFAl

QUIXERAMOBIM
C";,!ondo bom do Ccm<;iiD dD (00",

Comissao de Liciti'lr,ao

24.

DAS DlSPOSI<;OES GERAIS

24.1.Esta licitaao nao importa nccessariamente em contrataGao, podendo a autoridade
competente revog,Ha por razoes de interesse ptlblico, anul,Ha por ilegalidade de oflio ou

por provocaGao de terceiros, mediante decisao devidamente fundamentada, sem qUalsquer
reclamaoes ou direitos ii indenizaGao ou reembolso.

24.2.£ facultada a pregoeiro ou ii autoridade superior, em qualquer fase da licitaGao, a
promoao de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instruao do processo
licitat6rio, vedada a inclusao posterior de documentos que deveriam constar
originariamente na proposta e na documentaGao de habilitaao.

24.3.0 descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo pregoeiro ou o nao

atendimento das solicitaGoes ensejara DESCLASSIFICAGAO ou INABILITAGAO.

24-4. Toda a documentaao fara parte dos autos e nao sera devolvida ao licitante, ainda que
se trate de originais.

24.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, cxcluir-se-ao os dias de inicio e
incluir-se-ao os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se

venccm somente em dia de expediente da Prefeitura Municipal de Quixeramobim-CE.

24.6. Os licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informaGoes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitaGao.

24.7. O desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao implicara no afastamento
do licitante, desde que seja possivel a aferiao da sua qualificaao e a exata compreensao da
sua proposta.

24.8. Cabera ao licitante acompanhar as operaGoes no sistema eletr6nieo, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de neg6cios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconcxao;

24.9. O pregoeiro podera sanar erros formais que nao acarretem prejuizos para o objeto da
licitaao, a AdministraGao e os licitantes, dentre estes, os decorrentes de operaGoes
aritn1eticas.

24.10. Os casos omissos scrao resolvidos pelo pregoeil'O, nos termos da legislaGao
pertinente.

24.11. As normas que disciplinam este pregao serao sempre interpretadas em favor da
ampliaGao da disputa.

24.12. O foro designado para julgamento de quaisquer quest6es judiciais resultantes deste
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edital será O da Comarca de Quixeramobim-CE.

25. DOS ANEXOS

25.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:
ANEXOI

TERMO DE REFERENCIA

ANExon

MODELO DE CARTA PROPOSTA

ANExom

MODELOS DE DECLARA<;AO

ANEXOIV

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRE<;OS

ANEXOV

MINUTA DO CONTRATO

ANEXOVI

MODELO DE PROCURA<;AO

Quixeramobim-CE, 11 de setembro de 2019.

MAX RONNY PINHEIRO

Pregoeiro
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1.1 - 0 presente termo tem como objeto 0 REGISTRO DE PRE<;OS PARA FlITUROS E
EVENTUAIS SERVI<;OS DE MANlITEN<;AO PREVENTIVA E CORRETIVA
PREDIAL
DE
EQUIPAMENTOS
PÚBLICOS
DA
CIDADE
DE
QUIXERAMOBIM/CE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAlS E PE<;AS DE
REPOSI<;AO PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA

DE PRE<;OS E CUSTOS DA CONSTRU<;AO CIVIL DA SEINFRA/CE (26.1 
DESONERADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRlITURA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM, conforme condi9öes, quantidades, exigéncias e

estimativas, estabelecidas neste instrumento e nas regulamenta9öes do Decreto Municipal
n° 3.697/2013, de 03 dejunho de 2013.
2 - DA JUSTIFICATIVA

2.1 - 0 Município de Quixeramobim necessita realizar manuten9öes em seus equipamentos
e logradouros públicos, tendo em vista 0 estado precário em que muitos se encontram.

É fato que na manuten9ao e a conscrva9ao dos equipamentos e logradouros públicos, os
servi90s de engenharia se apresentam como uma medida importante para a eleva9ao da
qualidade de vida da popula9ao. Desta feita, esses equipamentos, em suas diversas
modalidades, poderao promover 0 bem-estar fisico e melhorar 0 desenvolvimento
intelectual e social em espa90s de convivéncia comunitária adequado.
o quadro alarmante de solicita9ao de melhorias nesses equipamentos e logradouros
públicos se agrava devido il localiza9ao geográfica com grande incidéllcia direta dos raios

solares, bem como il deteriora9ao llatural em ft1l19ao da idadc dos prédios.
Um alto percentual de unidades de equipamentos e logradouros públicos necessita1l1, além
de manuten9ao eonstante, servi90s de engenharia que viabilize cumprir sua fun9ao social de
proporcionar uma qualidade de vid a, condizente com as demandas locais.

Tendo em vista a preméncia de intel'Ven9öes estruturais nas referidas edifica9öes, faz-se
relevante a execu9ao de servi90s de engenharia, a partir da elabora9ao de cstudos levandose . em considera9ao, caso a caso, as potencialidades e problema,s de infraestrutura pré- y
eXlstentes.

Os

seJ'Vi90S de

-

manuten9ao

preventiva e/ou corretiva,

servi90s de engenharia nos

equipamentos e logradouros públicos, incluindo a sede desta Secretaria, os metTados

públicos, pra9as, e outros prédios e logradouros localizados na sede ou distritos do
lllunicípio, asseguralTI 0 usa contínuo e a seguranc;a física dos seus usuários.

Com a falta de disponibilidade de sel'Vidores do quadro de pessoal do Município de
Quixeramobim

para atendimento da

demanda,

existe a

necessidade de

empresa(s)

previamente habilitada(s) para presta9ao dos servi90s objeto deste Termo de Referéncia.

A oP9ao pelo Registro de Pre90s deveu-se pela inviabilidade e impraticabilidade de se
atestar, in loco, em cada localidade, quais servi90s iriam necessitar. Pelo meS1l10 motivo nao
20
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ser indicado neste Termo de Referencia a planilha de servios a ser executado em cada
local, nao sendo possivel obter 0 real custo oramenti\rio de cada manutenao/servio de
engenharia, por demandar muito tempo, pessoal qualificado, veiculos de apoio e
equipamentos nao disponiveis atualmente na SEINFRA.

Por sua vez, utiliza - se a licitaao na modalidade Pregao, pois 0 objetivo desse processo

licitat6rio e a aquisiao de servios de engenharia comuns e ja e pacifico, no ambito do
TCU, que a contrataao de servios de engenharia pode dar-se por intermedio do pregao,
desde que, no caso concreto, OS servios se caracterizem como de natureza comum (S(lmula

TCU n° 257). Classifica-se os servios de engenharia desta licitaao como comuns, pois sao
usuais no mercado e cujas parcelas que sao tomadas como relevantes, a saher: pinturas,
emassamento de paredes, retelhamento, colocaao de divis6rias, execuao de aterro,
colocaao de piso intertravado e colocaao de meio-fio, sao servios de facil aquisiao, posto
que sao usualmente comercializados, sao de baixa complexidade, padronizaveis e pautados
em especifica6es usuais de um mercado amplamente ja estruturado, conforme orienta 0
IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Pub1icas, na OT IBR n° 002/2009.
Diante do exposto, solicitamos a abertura de processo licitat6rio visando a contrataao de

empresa especia1izada nos servios de engenharia, conservaao e manutenao predial para
equipamentos e logradouros publicos.

2.1.2. Entende-se por manutenao predial 0 conjunto de tratativas e cuidados tecnicos
indispensaveis ao funcionamento regular e permanente das instala6es prediais pre
existentes. Esses cuidados envolvem a conservaao, a adequaao, a modificaao, a
restauraao, a substituiao inc1usive de materiais e equipamentos e a prevenao a danos
cstruturais;

2.1.3. Entende-se por servio de engenharia, os servios que impliquem em modifica6es na
estrutura, ou dos compartimentos, ou dos pavimentos, realizados nas instala6es prediais
preexistentes,

sem

alteraao

da

area

edificada

que

necessite

da

participaao

e

acompanhamento de profissional habilitado conforme 0 disposto na Lei Federal n°

5.194/66.

3 - DAS ESPECIFICACOES E OUANTITATIVOS
3.2 - Descriao do item e quantitativo:

DISCRIMINA9AO

ITEM

MANUTENc;:Ao

PREVENTIVA

E

UND

VALOR
ESTIMADO

CORRETIVA

PREDIAL DE EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS

P1JBLICOS DA CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEC;:AS

DE REPOSlc;:Ao PELO MAIOR PERCENTUAL DE
1

DESCONTO

CUSTOS

SOBRE A

DA

SEINFRA/CE

TABELA

CONSTRUc;:Ao
(26.1

-

DE

PREC;:OS

CIVIL

DESONERADA),

E

DA

SERV

R$
600.000,00

PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO
E

INrESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE

UIXERAMOBIM.
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3.3 - Da Especificaao detalhada dos servios:

a) Servios de engenharia, conservaao, manutenao preventiva e/ou corretiva,
recuperaao e/ou reposiao e conservaao da rede eletrica completa (fios, cabos,
tubula6es, eletrodutos, quadros eletricos, subestaao e seus acess6rios, inclusive
conserto de bombas, etc.);

b) Servios de engenharia, conservaao, manutenao preventiva e/ou corretiva,
recuperaao e/ou reposiao e conservaao das instala6es hidraulicas e sanitarias
em geral, inclusive vedaao e limpeza de caixas d'agua e cisternas, e esgotamento de
fossas septicas e sumidouros, exceto tratamento de aguas servidas;

c) Recuperaao, reposiao, conservaao e manutenao preventiva e/ou corretiva das
fia6es e cabeamentos dos equipamentos de telefonia, dados e som, em redes
estruturadas ou nao, e de imagem, inclusive passagem, identificaao e crimpagem
de cabos;

d)

Servios de impermeabiliza6es;

e)

Servios de serralherias, de marcenarias, divis6rias e demais peas de madeiras ou
lnetillicas;

f)

Modificaao, reparaao e/ou reposiao das instala6es civis prediais;

g)

Servios de alvenaria, revestimento e pavimentaao em geral;

h)

Servios de pintura em geral;

i)

Servios de conservaao e manutenao de estrutura metalica (pintura, reaperto de
parafusos, troca de componentes fisicos, limpeza, desoxidaao, aplicaao de
produtos antiferrugem/antioxidante nas estruturas metalicas e etc.);

j)

Servios de engenharia, conservaao e manutenao preventiva e/ou corretiva das
estruturas das torres de transmissao de dados, bem como das instala6es
eletricas/16gica, servios de pintura das estruturas das torres de transmissao de
dados;

k)

Sel"\os de engenharia, consel-vaao e manutenao preveutiva e/ou corretiva das
subesta6es;

1)

Servios de engenharia, conservaao, manutenao preventiva e/ou corretiva,
recuperaao e/ou reposiao, e correao dos componentes do Sistema de Proteao
contra Descargas Atmosfericas - SPDA;

m) Servios de jardinagem: exclusivamente podas de al-vores e limpeza de terrenos dos
predios;

n)

Servic;os

de

engenharia,

conservac;ao,

manutenc;ao

preventiva e/ou

corrctiva,

recuperaao e/ou reposiao e conservaao nas instala6es de prevenao e combate a
incendio, inclusive hidrantes e nlangueiras de indndio;
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3-4 - Todos os servios demonstrados acima estao minuciosamente detalhados nas tabelas
de preos supracitadas que deverao sel' utilizadas pelos licitantes no momento da oferta
de seus lances em descontos percentuais.

4 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS:

4.1 - Na proposta de preos deverao constar as especificaoes detalhada do item, tipo e
quantidade solicitada, 0 valor unitario e total, em moeda nacional, em algarismo e por
extenso, ja considerando todas as despesas, tributos, fretcs, transpOltes e dcmais despesas
que incidam direta ou indiretamente sobre a execuao do objeto deste termo, mesmo que
nao estejam registrados neste documento.

4.2 - Sera considerado vencedor 0 fornecedor cuja proposta seja mais vantajosa para a
administraao, desde que atenda as exigencias contidas neste Termo de Referencia.
4.3 - 0 Prazo de validade da proposta nao podera sel' inferior a 30 Ctrinta dias).

4-4 - A apresentaao da proposta implica plena aceitaao, por pm1e do licitaute, das
condioes estabelecidas neste termo, bem como obrigatoriedade do cumprimento das
disposioes nela contidas, assumindo 0 proponente 0 compromisso de executar os servios
nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equi pamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequada ii perfeita execuao
contratuaI, promovendo, quando requerido, sua substituiao.
4.5 - A Contratada devera arcar com 0 anus decorrente de eventuaI equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso 0 previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfat6rio para 0 atendimento ao objeto deste
terma de referencia, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do il 0
do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
5 - DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA:
5.1 - Quanto ii entrega:

5.1.1 - Os servios deverao sel' iniciados no prazo maximo de ate 05 Ccinco) dias corridos,
contados da data de recebimento da Ordem de Servio a sel' emitida pela administraao ou

instrumento equivalente e rigorosamente de acordo com as especificaoes estabelecidas na

proposta vencedora e no Termo de Referencia, sendo que a nao observancia destas
condioes, implicara na nao aceitaao dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de
reelamaao ou indenizaao por parte da inadimplente.
5.1.2 - 0 servio a sel' entregue estara sujeito ii aceitaao plena pelo Contratante que, para
tanto, designara servidor que acompanhara a sua execuao e 0 submetera ao recebimento

provis6rio, onde seran examinadas as especificac;5es e, caso estejatll de acordo COIn 0 Ternl0
de Referencia e proposta da Contratada sera atestada 0 seu recebimento mediante emissao
do Termo de Recebimento Definitivo de cada parcela executada.

5.1.3 - Caso 0 servio executado nao esteja de acordo com as eXlgencias do Termo de
Referencia e da proposta de preos da Contratada, 0 mesmo sera rejeitado e a Contratada
devera refaze-lo.
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5.1.4 _ A Contratada ficani obrigada a executar novamente, sem 6nus para a Contratante, o
servi90 que vier a ser recusado.

5.1.5 - O objeto contratual deveni ser executado em conformidade com as especifica90es
estabelecidas neste instrumento, nos locais indicados na Ordem de Servi90 a ser emitida
pela administra9ao oU instrumento equivalente.

5.1.6 _ Os atrasos ocasionados por motivo de for9a maior ou caso fortuito, desde que
justificados ate 02 (dois) dias uteis antes do termino do prazo de entrega do servi90, e
aceitos pela contratante, nao serao considerados como inadimplemento contratual.
5.1.7 - A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no

Termo de Referencia sera exclusiva do(s) servidor(es) autorizado(s) pelo 6rgao Contratante,

encarregado de acompanhar a execu9ao do servi90 e recebimento do objeto contratual,
conforme art. 67 da Lei 8.666/93.

5.1.8 - A CONTRATANTE designara um servidor/comissao, cujo prop6sito sera o
acompanhamento da execu9ao dos servi90s e a conferencia desta com as especifica90es
contidas na proposta de pre90s e no Termo de Referencia. Caso o objeto esteja em
desacordo com as especifica90es contidas naqueles instrumentos, sera rejeitado o
recebimento do mesmo.

5.2 - Quanto ao recebimento:

5.2.1 - Provisoriamente, a partir da execu9ao do servi90, para efeito de verifica9ao da
conformidade com aS especifica90es constantes do Termo de Referencia e da proposta.
5.2.2 _ Definitivamente, ap6s a verifica9ao da conformidade com as especifica90es
constantes do Termo de Referencia e da proposta, e sua consequente aceita9ao, que se dara
ate 05 (cinco) dias ltteis do recebimento provis6rio.

5.2.3 - Na hip6tese de a verifica9ao a que se refere o subitem anterior nao ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.2-4 - A nota fiscal/fatura que apresente incorre90es sera devolvida il contratada para as
devidas corre90es. Nesse caso, o termo de recebimento definitivo somente podera ser
emitido ap6s a referida corre9ao.

5.2.5 - A Administra9ao rejeitara, no todo ou em parte, a presta9ao de servi90s em
desacordo com as especifica90es tecnicas exigidas.

5.2.6 - A rejei9ao do objeto por estar em desacordo COl11 as especifica90es, que vier a
ocorrer, nao justificara possivel atraso no prazo de execuc;ao fixado, sujeitando o
Contratado ils san90es previstas.

6 - DAS CONDICOES DE EXECUCAO:
6.1 - Nao sera aceito objeto que esteja em desacordo COll1 as especifica90es constantes do
presente Termo de Referencia, devendo o forneeedor providenciar sua troca sem qualquer
6nus para o Orgao Contratante, sujeitando-se ainda as san90es previstas.
6.2 - A Contratada devera garantir a qualidade e seguran9a de todos os servi 90S fornecidos,
COll1 vista a evitar qualquer acidente ou sinistro.
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6.3 - A Contratada deverá observar condnta adequada na utiliza<;ao dos matenms,
equipamentos, ferramentas e utensilios, objetivando a seguran<;a do pessoal e material no
local de execu<;ao dos servi<;os.

6-4 - A Contratada deverá cumprir, além dos postulados legais vigentes de ámbito federal,
estadual ou municipal, as nonnas de seguran<;a da contratante.

7 - DOS RECURSOS OR<;AMENTÁRIOS:
7.1 - As despesas decorrentes da Ata de Registro de Pre<;os serao provenientes dos recursos

da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de
Quixeramobim, consignadas as dota<;6es or<;amentárias a seguir discriminadas:
•

0701.1545100171.021, elemento de despesa: 3.3.90.39.16 e fonte de recursos:
1001000000.

8 - DAS CONDI<;OES DE PAGAMENTO:
8.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da

documenta<;ao tratada neste subitem, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor
ou através de Cheque nominal, acompanhado da seguinte documenta<;ao:
I) Nota Fiscaljfatura discriminativa, em via única, devidamente autorizada pelo ordenador
de despesas (pague-se) e atestada pOl' servidor responsável pelo recebimento do objeto
deste termo,

II) Certidao Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a DÍ\da Ativa da
Uniao (PGFN), com abrangéncia inclusive as contribui<;6es sociais,

III) CRF - Ce11ificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Económica Federal,
IV) CNO emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
V) CNO emitida pelo município domiciliado, e,

Vr) CNO emitida pela Justi<;a Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N°.
12-440/2011.

8.2 - Nao será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA em caso de descumprimento

das condi<;6es de habilita<;ao e qualifica<;ao exigidas neste termo.

8.3 - É vedada a realiza<;ao de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo nao
estiver de acordo com as especifica<;6es deste instrumento.
8-4 - Se o objeto nao for executado conforme condi<;6es deste termo, o pagamento ficará
suspenso até sua execuc;ao regular.

8.5 - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de

liquida<;ao, qualquer obriga<;ao financeira decorrente de penalidade ou inadimplencia, sem
que isso gere dil.eito a reajustamento de pre<;os.

9 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

Q

 \.

9.1 - Executar o objeto em conformidade com as condi<;6es deste instrumento.
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9.2 _ Manter dnrante toda a execuçào contratual, em compatibilidade com as obrigaçòes
assumidas, todas as condiçòcs de habilitaçào e qualificaçào exigidas no presente temlO.

9.3 - Aceitar, nas mesmas condiçòes contratuais, os percentuais de acréscimos ou
supressòes limitadas ao estabelecido no !Ì1 0, do art. 65, da Lei FederaI nO 8.666/1993,
tomando-se por base o valor contratual.

9-4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execuçào do objeto, flào podendo ser m'guido
para efeito de exclusào ou reduçào de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder
à fiscalizaçào ou acompanhar a execuçào contratual.

9.5 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execuçào contratual, inclusive as obrigaçòes relativas a salarios, previdència soci al,
impostos, encargos sociais e outras providèncias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel
cumprimento das leis trabalhistas e especfficas de acidentes do trabalho e legislaçào
correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na execuçào eontratual.
9.6 - Prestar imediatamente as informaçòes e os esclarecimentos que venham a seI'
solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagaçòes de carater técnico,
hip6tese em que serào respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.7 - Substituir ou reparar o objeto eontratual que comprovadamente apresente condiçòes
de defeito ou em desconformidade com as especifieaçòes deste termo, no prazo fixado pelo
Orgào Contratante, contado da sua notificaçào.
9.8 - Cumprir, quando for o caso, as condiçòes de garantia do objeto, responsabilizando-se
pelo periodo oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo minimo exigido pela
Administraçào.

9.9 - Nào permitir a utilizaçào de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condiçào de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizaçào do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre.
9.10 - Manter-se, dnrante todo o periodo de vigència do Contrato a ser firmado, nm
preposto aceito pela Contratante, para representaçào da Contratada sempre que for
necessario e comnnicando, por escrito, à Contratante qualquer mudança de endereço ou
telefone contato.

9.11  Ac:atar as orientaçòes da Co.ntratante, sjitando-se a mais ampIa e irrestrit.
fiscahzaçao,

prestando

os

esclareclmentos

soltcltados

e

atendendo

às

reclamaçòes

formuladas.
9.12 - Responsabilizar-se pela fiel execuçào do objeto contratual no prazo estabelecido neste
termo.

9.13 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuçào do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
tìcando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.
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9・14 - É vedada a subcontratação total do objeto， sendo admitida， no entanto， a

subcontratação parcial， limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratual， desde que
aprovada pelo município

9.14・1 - Na hipótese de a Co凶rata山não dispor de pessoal qualitïcado para a cxecuφ?
dos serviços Técnicos Auxiliares， esta poderá sl1bcontratar， sob sua total
responsabilidade， outra empresa para que os faça， em rìgorosa obediência às

especitïcaç凸es.

Neste

caso，

a

Contratada

deverá

sl1bmeter

à

Prefeitura

de

Quixeramobim para aprovação 0 nome e a ql1alificação dos suhcontratados para a
execl1ção dos serviços， devendo substitui-Ios caso sejam rejeitados pela Fiscalização.
Todos os serviços deverão ser apresentados com ART do Profissional que executou 0
，、

serv1ço

9.15 - Utilizar profissionais devidamente habilitados.
9.16 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos， de maneira que não
se prejudiql1em 0 bom andamento e a boa prestação dos serviços

9.17 - Facilitar a a巳ão da fiscalização na inspeção dos serviços， prestando， prontamente， os
esc1arecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE

9.18 - Responder perante a Prefeitura Municipal de Quixeramobim， mesmo no caso de
al1sência ou omissão da fiscalização， indenizando-a devidamente por quaisquer atos 011
fatos lesivos aos seus interesses， que possam interfel・ir na execl1ção do contrato quer s句anl
eles praticados por empregados， prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se
estenderá a danos causados a terceiros，

devendo a CONTRATADA adotar medidas

preventivas contra esses danos， com fiel observância das normas emanadas das autoridades
competentes e das disposiç凸es legais vigentes.

9.19 - Responder， perante as leis vigentes， pelo sigilo dos documentos manuseados， sendo
que a CONTRATADA não deverá， mesmo após 0 término do contrato， sem consentimento
〆-

prévio， por escrito， da CONTRATANTE， fazer uso de quaisquer docl1mentos ou informaç凸es

especitïcadas no parágrafo anterior， a não ser para 白ns de execl1ção do contrato
9.20 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas
pela CONTRATANTE.
9.21

-

Pagar

seus

empregados

no

prazo

previsto

em

lei，

sendo， também，

de

sua

responsabilidade 0 pagamento de todos os tributos que， direta ou indiretamente， incidam

sobre a prestação dos s田e円rvl叫叩ço叫sc叩O叩n凶tr悶atado回sm即1clusiv刊ea出sc∞0凹I山巾lÍç∞凸e白sp戸re肝Vl凶de印nc耐1凶as t日Ïscais。
e parafiscais， FGTS， PIS， emolumentos， seguros de acidentes de trabalho， etc， ficando-----\

exc1uida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Quixeramobim por eventuais\
autl1aç凸es administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA，

com

referência

às

suas

obrigaçães，

não

se

transfere

a

Prefeitura

Municipal

de

Quixeramobim.

9.22 - Disponibilizar， a qualquer tempo， toda documentaçâo referente ao pagamento dos
tributos， seguros， encargos sociais， trabalhistas e previdenciários relacionados com 0 objeto
do CONTRATO.
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9.23 - Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prcjuizos que forem causados
à Uniào, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestaào dos servios.

9.24 _ Respeitar as normas dc segurana e medicina do trabalho, pre\stas na Consolidaào
das Leis do Trabalho e legislaào pertinentc.

9.25 - A CONTRATADA estara obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas
as exigèncias e condioes a seguir estabelecidas:

a) Prestar os servios de acordo com 0 edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT;

b) Atender às normas da Associaào Brasileira de N ormas Técnicas (ABNT) e demais
normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequaào, desempenho e qualidade dos servios
garantindo seu perfeito desempenho;

d) Registrar 0 Contrato deeorrente desta licitaào no CREA, na forma da Lei, e apresentar 0

comprovante de "Anotaào de Responsabilidade Téeniea - ART" correspondente, antes da
apresentaào da primeira fatura, perante a Prefeitura Munieipal de Quixeramobim, sob
pena de retardar 0 processo de pagamento.

9.26 - Fornecer todos os materiais e mào-de-obra necessaria e indispensavel à
completa e perfeita elaboraào dos Projetos.

9.27 - Realizar os projetos no prazo estipulado, observadas as normas técnieas vigentes
e 0 disposto no presente Termo de Referència.

9.28 - Fornecer as ART's (Anotaào de Responsabilidade Téenica) do CREA dos
projetos apresentados.

9.29 - Apresentar Proposta de Preos de acordo com 0 objeto a que se refere este
Termo de Referèneia.

9.30 - É responsabilidade da Contratada, a boa execnào e a eficiència dos servios que
efetuar, de acordo eom 0 estabelecido pela legisla<;ào municipal, e6digo de defesa do
consumidor, c6digo cil e as determina<;oes do Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura,

CREA,

devendo atender além dos encargos contidos nas elausnlas

eontratual, edital de licita<;ào e no presente Termo de Referència.
10 - OAS RESPONSABILIDAOES 00 CONTRATANTE:

10.1 - Solicitar a execuào do objeto à CONTRATADA através da emissào de Ordem de

Servio, ap6s emissào de empenho.



10.2 - Proporcionar à CONTRATADA todas as condioes necessarias ao pleno cumprimentO' \
das obriga6es decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no
8.666/1993 e suas altera6es posteriores.
10.3 - Fiscalizar a execu<;ào do objeto contratual, através de slla unidade competente,

podendo, em decorrència, solicitar providèncias da CONTRATADA, qne atendera ou
justificara de imediato.
10-4 - Notifiear a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execuào do
objeto contratual.
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