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TOMADA DE PREQOS N° 039/2019-SEINF/CPL
PROCESSO N2 fOKO ttH /2019

LICITACAO DO TIPO MENOR PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

CONSTRUCAO DE PRAÿA NA LOCAL!DADE DE FLORES, DISTRITO DE ARACATIA£U, NO

MUNICfPIO DE SOBRAL/CE.

A Comissao Permanente de Licitagao da Prefeitura Municipal de Sobral, nomeada atraves do

Decreto n2 2180/2019 divulga para conhecimento do publico interessado que na hora, data e

local adiante indicado neste Edital, em sessao publica, recebera os Documentos de Habilitagao

e Propostas Comerciais, para o objeto desta Tomada de Pregos, do tipo Menor Prego em

Regime de Empreitada por Prego Unitario, mediante as condigoes estabelecidas no presente

instrumento convocatorio, que se subordina as normas gerais da Lei n2 8.666, de 21 de junho

de 1993 e suas alteragoes e Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006.

HORA, DATA E LOCAL.

Os envelopes opacos contendo os Documentos de Habilitagao e as Propostas Comerciais

deverao estar lacrados e poderao ser entregues pessoalmente ou via postal, na sala da

Comissao Permanente de Licitagao, a partir da publicagao do Aviso de Licitagao ou na sessao

publica marcada para as ; QO horas do dia c4 de _ de .
na sala de reunioes da Comissao Permanente de Licitagao, localizafa no predio da Prefeitura

Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250-Centro - Sobral - Ceara - CEP 62011-

060.

GLOSSARIO:

Sempre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste Edital, ou em qualquer de

seus anexos, terao os seguintes significados:

CPL: Comissao Permanente de Licitagao

SEINF: Secretaria da Infraestrutura

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sobral / Secretaria da Infraestrutura

CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitagao em favor da qual for adjudicado o seu

objeto;

EPP/ME: Empresa de Pequeno Porte/Microempresa;

DAE/CE: Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceara

ABNT: Associagao Brasileira de Normas Tecnicas

PMS: Prefeitura Municipal de Sobral

A nCREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo
I
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FISCALIZAÿAO: Prefeitura Municipal de Sobral/SEINF ou preposto(s) devidamente

credenciado(s) para a realizaÿao da fiscalizagao objeto desta licita?ao;

UCITANTE/PROPONENTE: Empresa que apresenta proposta para o certame;

PGM: Procuradoria Geral do Municipio

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta licitagao a CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALI2ADA PARA

CONSTRUgAO DE PRAgA NA LOCALIDADE DE FLORES, DISTRITO DE ARACATIAgU, NO

MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, de acordo com especificagoes contidas nos anexos do presente

Edital.

1.2. Os servi?os serao executados de acordo com as condi?oes estabeiecidas neste Edital e

seus ANEXOS, e em obediencia aos Projetos, ao caderno de encargos do DAE/CE e as Normas

da ABNT.

1.3. Os Projetos Basicos estarao a disposifao dos interessados na saia da CPL da Prefeitura

Municipal de Sobral, situada no 49 andar do Pa?o Municipal e na SEINF, situada no 32 andar do

Pa?o Municipal, ambos localizados na Rua Viriato de Medeiros, 1250-Centro - Sobral - Ceara

- CEP 62011-060, e no site www.sobral.ce.gov.br.

1.4. Os valores a serem licitados foram adquiridos na tabela existente nos sites:

http://www.seinfra.ce.gov.br (Tabela SEINFRA 26 - Sem Desonera?ao), alem das demais

composi?6es de pre?os constantes na documentafao anexa.

2. DAS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

2.1. As especificagoes e quantitativos do objeto constam no orÿamento basico anexado aos

autos.

3. DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O objeto desta Tomada de Pregos sera pago com recursos orÿamentarios do Tesouro

Municipal no valor global estimado em R$ 68.655,88 (sessenta e oito mil, seiscentos e

cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) com a seguinte dotaÿao orgamentaria:

28.01.15.451.0040.2360. 44.90.51.00.1001.0000.00 (Tesouro Municipal).

4. DA PARTICIPACAO

4.1. Podera participar desta Tomada de Pre?o$ toda e qualquer empresa individual ou

sociedade reguiarmente estabelecida no pais, que seja especializada no objeto da licitaÿao, e

que satisfa?a a todas as exigencias do presente Edital, especificafoes e normas, de acordo com

os anexos relacionados, partes integrantes deste Edital, independente de transcri?3o.

4.2. E vedada a participaÿao de consorcio ou grupo de empresas.

4.3. Nao poderao participar da presente licitafao, empresas que sejam consideradas inidoneas I \
ou suspensas para participar de iicita?ao em qualquer orgao/entidade governamental ou que

estejam em recupera$ao judicial ou em processo de fal£ncia, sob concurso de credores, e(n

dissolu?ao ou em liquidafao.
X : \ \V i.
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4.4. As licitantes deverao proceder, antes da elaboragao das propostas, a verificagao minuciosa

de todos os elementos fomecidos, comunicando por escrito a Comissao Permanente de
Licitagao, ate 05 (cinco) dias uteis antes da reuniao de abertura da licitagao, os erros, duvidas

e/ou omissoes porventura observados. A nao comunicagao no prazo acima estabelecido,

implicara na tacita aceitagao dos elementos fomecidos, nao cabendo, em nenhuma hipotese,

qualquer reivindicagao posterior com base em imperfeigoes, incorregoes, omissoes ou falhas.

4.5. A Licitante podera adquirir o Edital gratuitamente em meio magnetico na sala da Comissao

de Licitagao da Prefeitura Municipal de Sobral, situada a Rua Viriato de Medeiros n9 1250, 49

andar - Centro - Sobral - Ceara - CEP 62011-060, ou pela internet no enderego:

www.sobral.ce.gov.br (Link Licitagoes), Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobra!-CE. Caso a

licitante opte pela aquisigao do Edital em meio magnetico devera fornecer 01(um) CD virgem.

4.6. A empresa interessada em participar da presente licitagao, que obtiver gratuitamente o

Edital pela internet, devera formalizar o interesse de participar atraves de comunicado

expresso diretamente a CPL, atraves do e-mail celic@sobral.ce.gov.br ou atraves do fax (88)

3677-1219, informando os seguintes dados: n° do Edital, nome da empresa, CNPJ, enderego,

telefone(s), fax, e-mail, pessoa de contato.

4.7. As respostas as consultas formuladas pelos Concorrentes a Comissao Permanente de

Licitagao passarao a ser parte integrante do Edital e serao encaminhadas as empresas

participantes da licitagao que tenham cumprido o disposto no subitem 4.6, e serao divulgadas

atraves do site www.sobrai.ce.gov.br.

4.8. A Comissio Permanente de Licitagao nao se responsabilizara por eventuais adendos que

possam ocorrer no Edital, caso o licitante nao proceda conforme estabelecido no subitem 4.6.

4.9. Sera garantido as licitantes enquadradas como Microempresas e as Empresas de Pequeno

Porte, tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de

2006, em seu Capitulo V -DO ACESSO AOS MERCADOS / Das Aquisigoes Publicas.

4.10. Tratando-se de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte devera ser apresentada

declaragao visando ao exercicio da preference prevista na Lei Complementar n° 123/06, que

devera ser feita de acordo com o modelo estabelecido do ANEXO J - DECLARA£AO DE

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE deste Edital.

4.11. Caso a Licitante seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, esta devera

apresentar declaragao na forma do ANEXO J deste Edital, assinado peio titular ou

representante legal da empresa, devidamente comprovado. As empresas enquadradas no

regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que nao

apresentarem a declaragao prevista neste subitem poderao participar normalmente do
certame, porem, em igualdade de condigoes com as empresas nao enquadradas neste regime.

4.12. E vedada a participagao de empresas cujos representantes legais ou socios sejam

servidores publicos dos orgaos e entidades da Administragao Publica do Municipio de Sobrai,

inclusive Fundagoes instituidas e/ou mantidas pelo Poder Publico Municipal, como LICITANTE,

direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, nos procedimentos licitatorios. 0
5. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÿAO E PROPOSTAS COMERCIAIS
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5,1. Os Documentos de Habiiitafao, em 01(uma) via e a Proposta Comercial, em 01(uma) via,

deverao ser entregues datilografados/digitados, contidos em envelopes opacos e lacrados com

cola e/ou de forma tal que torne detectavel qualquer intento de viola?ao de seu conteudo,

estes trazendo na face o seguinte sobrescrito, respectivamente:

5.1.1. ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAQAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICSTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

TOMADA DE PRECOS N«.

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
NOME DO L1CITANTE

/2019- SEINFL/CPL

5.1.2. ENVELOPE "B" - PROPOSTAS COMERCIAIS

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

TOMADA DE PREQOS N9.

ENVELOPE "B"- PROPOSTAS COMERCIAIS

NOME DO LICITANTE

/2019 - SEINF/CPL

5.2. £ obrigatoria a assinatura de quern de direito da PROPONENTE na PROPOSTA COMERCIAL.

5.3. Os Documentos de Habilita?ao e as Propostas Comerciais deverao ser apresentados por

preposto da LICITANTE com poderes de representa?3o legal, atraves de procura$ao publica ou

particular com firma reconhecida. A nao apresenta?ao nao implicara em inabilitagao, no

entanto, o representante nao podera pronunciar-se em nome da LICITANTE, salvo se estiver

sendo representada por urn de seus dirigentes, que comprove tal condi?ao atraves de

documento legal.

5.3.1. Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habiiitagao e as Propostas

Comerciais de mais de uma LICITANTE, porem, nenhuma pessoa, ainda que munida de

procura?ao, podera representar mais de uma LICITANTE junto a COMISSAO, sob pena de

exclusao sumaria das LICITANTES representadas.

5.4. Os documentos apresentados deverao ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se

da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excefao dos

documentos que sao validos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o

Contrato sera celebrado com a sede que apresentou a documenta?ao.

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAgAO-ENVELOPE "A".

6.1. A habilitacao da LICITANTE sera aferida por intermedio de documentos relativos a

capacita?ao juridica, a regularidade fiscal, a qualificaÿao tecnica, qualifica?ao economico-

financeira e qualifica?ao trabalhista.

6.2. Os Documentos de Habilitafao deverao ser apresentados da seguinte forma:

a) Em originais ou pubiicaÿao em Orgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de copia

autenticada em Cartorio ou pela Comissao Permanente de Licitafao.

b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipotese de o

documento nao conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de

declarafao ou regulamenta?ao do orgao emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na

ausencia de tal declaragao ou regulamentagao, o documento sera considerado valjdo pelo
V.
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prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissao;

c) Rubricados e numerados sequencialmente, da primeira a ultima pagina, de modo a refletir

seu numero exato;

d) A eventual falta de numerafao ou a numerafao incorreta podera ser suprida pelo

representante da licitante na sessao de abertura dos documentos de habilitafao.

6.3. Os Documentos de Habi!ita?ao consistirao de:

6.3.1. CERTIFJCADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, expedido peia Comissao Permanente

de Licitagao -CPL, que comprove ser a LICITANTE especiali2ada no ramo do objeto pertinente a

esta Tomada de Prefos.

6.3.2. HABILITACAO JURfDICA

6.3.2.1. Ato Constitutive, Estatuto ou Contrato Social em vigor, ou ultimo aditivo consolidado,

devidamente registrado, em se tratando de empresario individual e sociedades empresarias, e,

no caso de sociedade por afoes, acompanhado de ata da assembled que elegeu seus atuais

Administradores. Em se tratando de sociedades simples, Ato Constitutive acompanhado de

prova da Diretoria em exercicio.

6.3.3. REGULARIDADE FISCAL

6.3.3.1. Prova de inscrigao na:

a) Fazenda Federal (CNPJ);

b) Fazenda Estadua! (CGF) ou documento comprobatorio de isenÿao ou Fazenda Municipal.

6.3.3.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da

LICITANTE:

a) A comprova?ao de quita?ao para com a Fazenda Federal devera serfeita atraves da Certidao

Conjunta Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Debitos relativos aos Tributos Federais

e a Divida Ativa da Uniao, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

b) A comprovafao de quitaÿao para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves da

Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Estadual, ou, na

inexistencia desta, de Certidao Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Debitos relativos
aos Impostos de competence Estadual e de Certidao Negativa/Positiva com Efeitos de

Negativa da Divida Ativa do Estado, emitida pela Procuradoria Geral do Estado;

c) A comprova?ao de quita?ao para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves da

Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Municipal, ou, na

inexistencia desta, de Certidao Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa de Debitos relativos
aos Impostos de competencia Municipal e de Certidao Negativa/Positiva com Efeitos de

Negativa da Divida Ativa do Munictpio, emitida pela Procuradoria Geral do Municipio. *
\
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c.l) As empresas participantes desta licitagao obedecerao ao que determina a legislagao

especifica do municipio do domicilio da licitante.

c.2). Para os municipios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda Municipal em

separado, as proponentes deverao apresentar as duas certidoes, isto e, Certidao sobre

Tributos Imobiliarios e Certidao de Tributos Mobiliarios.

c.3). Caso a proponente nao possua imovel cadastrado em seu nome, devera apresentar

dedaragao ou documento emitido pela Prefeitura, indicando esta situagao.

6.3.33. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda nacional sera efetuada mediante

apresentagao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

- RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos

federais e a Di'vida Ativa da Uniao - DAU por elas administrados, inclusive o Institute Nacional

de Seguro Social - INSS.

6.33.4. Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS,

atraves de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Economica Federal.

63.3.5. Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas

63.3.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasiao da participagao neste

certame, deverao apresentar toda a documentagao exigida para fins de comprovagao de

regularidade fiscal, mesmo que esta tenha alguma restrigao.

633.6.1. Havendo restrigao na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo

de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado

vencedor, prorrogavel por igual perfodo, a criterio da Comissao Permanente de Licitagao, para

a regularizagao da documentagao, pagamento ou parcelamento de debito e emissao de

eventuais certidoes negativas ou positives com efeito de certidao negativa.

633.6.2. A nao regularizagao da documentagao, no prazo previsto no subitem 63.3.6.1,

Implicara na decadencia do direito a contratagao, sem prejuizo das sangoes previstas neste

Edital, sendo facultado a Comissao Permanente de Licitagao convocar as licitantes

remanescentes na ordem de classificagao, para assinatura do Contrato.

6.3.4. QUALIFICAgAO TECNICA

63.4.1. Prova de inscrigio ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia (CREA), da localidade da sede da PROPONENTE.

63.4.2. Comprovagao da capacidade tecnico-operaciona! da empresa licitante para

desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas e quantidades com o

objeto desta licitagao, a ser feita por intermedio de Atestado(s) devidamente registrado(s)

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura

e Urbanismo (CAU) ou atraves da Certidao de Acervo Tecnico com Registro de Atestado,

emitida pelo Conselho correspondente, em que figurem o nome da empresa concorrente na

condigao de "CONTRATADA", com execugao de no rmnimo 200m2 de piso intertravado.
f\

6.3.43. Para efeito de comprovagao de capacidade tecnico-operacional da empresa licitante,?

os servigos mencionados deverao ter sido executados, integralmente. I
/

%
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6.3.4.4 Comprovacao de a PROPONENTE possuir como Responsavel(is) Tecnico(s) ou em seu

quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nivel

superior, reconhecido(s) peio CREA, detentor(es) de CERTIDAO DE ACERVO TECNICO que

comprove a execu?ao de obras de caracteristicas tecnicas similares as do objeto da presente

iicitagao.

6.3.4.5. No caso de profissiona! de nivel superior nao constar da relagao de responsaveis

tecnicos junto ao CREA, o acervo do profissional sera aceito, desde que ele demonstre ser
pertencente ao quadro permanente da empresa atraves de um dos seguintes documentos:

a) Copia autenticada da "FICHA OU LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS" onde se

identifique os campos de admissao e rescisao, juntamente com o termo de abertura

do livro de registro de empregados, quando se tratar de empregado, comprovado que

o profissional detentor do Atestado de Responsabilidade Tecnica faz parte do quadro

permanente da licitante.

b) Comprova?ao da participagao societaria, no caso de socio, atraves de copia do

Contrato Social.

6.3.4.6. Quando a CERTIDAO DE ACERVO TECNICO emitida pelo CREA nao explicitar com

clareza os servi?os objeto do Acervo T6cnico, esta devera vir acompanhada do seu respectivo

Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA.

6.3.4.7 Nao serao aceitos CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou ATESTADOS de Projeto,

Fiscaliza?ao, Supervisao, Gerenciamento, Controle Tecnologico ou Assessoria Tecnica de

Obras.

6.3.4.8. Declara?ao de visita ao local da obra emitido pela PROPONENTE, de que esta visitou o

local onde serao executadas as obras, tomando conhecimento de todos os aspectos que

possam influir direta ou indiretamente na execufao das mesmas, conforme ANEXO F -
MODELO DE DEClARA£AO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA.

6.3.5. DA QUALIFiCA£AO ECONOMICA E FINANCEIRA

6.3.5.1. A avaliaÿao para todas as licitantes sera apurada atraves da apresentaÿao do Indice de

Liquidez Geral (LG) a seguir definido, calculado com 02 (duas) casas decimals, sem

arredondamentos, devidamente assinados pelo Responsavel pela Pessoa Juridica. A fonte de
informaÿao dos valores considerados devera ser o Balango Patrimonial, apresentado na forma

da lei. Tratando-se de Sociedade Anonima, deverao ser apresentadas as Demonstrates
Contabeis por meio de uma das seguintes formas: publicasao em Diario Oficial, publica?a° em

jornal de grande circula?ao, ou ainda, atraves de copia autenticada das mesmas. Os demais

tipos societarios e o empresario individual deverao apresentar copia autenticada do Balanÿo

Patrimonial, registrado na Junta Comercial da sede da licitante ou em outro orgao equivalente.

Liquidez Geral (LG):

s1,20
ji

6.3.5.2. Certidao negativa expedida pelo Cartorio Distribuidor de Falencia ou de Recupera<pao

Judicial do local da sede da PROPONENTE, com data de expediÿao nao superior a 60 (sessenta) !
i

Ai y\ 1,.,ÿ
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dias, quando nao houver prazo de validade expresso no documento.

6.3.5.3. Prova de valor do Patrimonio Liquido nao inferior a 10% (dez por cento) do valor

global ou soma dos valores globais a que a empresa concorre, valores estes estabelecidos no

subitem 3.1, ate a data de entrega dos Documentos de Habilitafao e Propostas Comerciais e

cuja comprovaÿao sera feita atraves do Balance Patrimonial e demonstrates contabeis do

ultimo exercicio social, ja apresentado e entregue na forma da lei.

6.3.6. QUALIFICACAO TRABALHISTA

6.3.6.I. Dec!ara$ao da licitante, comprovando o fiel cumprimento das recomenda?oes trazidas

pelo art. 79 da Constituted Federal, inciso XXXIII, isto e, que nao utiliza trabalho de menores

de 18 (dezoito) anos na execufao de servifos perigosos ou insalubres, nem de menores de 16

(dezesseis) anos para trabalho de qualquer natureza, de acordo com o ANEXO G - MODELO DE

DECLARACAO-EMPREGADOR PESSOA JURIDICA.

6.4. A LICITANTE devera fornecer, a titulo de informagao, endereeo, numero de telefone, fax,

e-mail e pessoa de contato, preferenciaimente local. A ausencia desses dados nao a tomara

inabilitada.

7. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS - ENVELOPE "B"

7.1. As Propostas Comerciais conterao, no minimo:

7.1.1. CARTA PROPOSTA COMERCIAL conforme ANEXO L - MODELO DE CARTA DE

PROPOSTA COMERCIAL, contendo:

7.1.1.1. Nome da empresa proponente, endere?o e numero de inscri?ao no CNPJ;

7.1.2. Validade da proposta, nao inferior a 60 (sessenta) dias;

7.1.2.1. Fica o licitante ciente sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordance da

prorrogaÿao e revalidaÿao da proposta, antes do vencimento da mesma, por igual e sucessivo

pen'odo. A falta de manifesta?ao libera o licitante, excluindo-o do certame licitatorio.

7.1.2.2. Em situafao em que a proposta venÿa antes da sessao publics de abertura da mesma a

nao prorroga?ao e revalidaÿao por parte do licitante resulta em sua nao abertura, passando a

condigao de invalids

7.1.2.3. No caso da proposta vir a veneer apos a abertura dos pre?os, a mesma devera ser

prorrogada e revalidada ate a contrata?ao, sob pena de exclusao do presente certame.

7.1.3. Pre?o global, expresso em Real;

7.1.4. Assinatura do representante legal.

c#7.2. Acompanharao, obrigatoriamente, as Propostas Comerciais, como partes integrantes da

mesma, os seguintes anexos, os quais deverao conter o nome da licitante, a assinatura e o

titulo profissional do engenheiro que os elaborou, e o numero da Carteira do CREA desse
profissional: ,

V
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7.2.1. Planilha de Orgamento, contendo pregos unitarios e totais de todos os itens dos
servigos constantes do ANEXO B- PLANILHA PRE£OS BASICOS.

7.2.2. Composigao de Custos do BDI, conforme ANEXO E.

7.2.3. Cronograma Fisico-Financeiro compativel com a obra, conforme ANEXO C.

7.2.4. Proposta Comercial completa em meio magnetico na extensao XLS (elaborada

preferencialmente em EXCEL), com arredondamento de duas casas decimals, nao sendo

motivo de desctassificagao a sua nao apresentagao.

7.3. Os valores unitarios da PLANILHA DE PRECOS BASICOS - ANEXO B sao considerados

valores limites maximos (observado o disposto na aiinea f do subitem 9.6). Assim cada

L1CITANTE/PROPONENTE deve observa-los quando da apresentagao de sua Proposta

Comercial.

7.4. Tendo em vista que a presente licitagao trata de Empreitada por Prego Unitario, o ANEXO

B - PLANILHA DE PRECOS BASICOS devera ser seguida integralmente no tocante a

discriminagao dos servigos, quantitativos e unidades de medida, sendo desclassificada a

empresa que omiti-los, por qualquer razao, atentando para que o prego total da proposta da

LICITANTE nao seja superior ao estabelecido no subitem 3.1deste Edital.

7.5. Correrao por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que porventura deixar de

explicitar em sua proposta.

7.6. A LICITANTE devera fornecer a ficha de dados da pessoa que ira assinar o Contrato, caso a

empresa seja dedarada vencedora deste certame, conforme o ANEXO I - MODELO DE FICHA

DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL. A ausencia dessa ficha nao a tornara desclassificada.

7.7. As PROPOSTAS COMERCIAIS deverao ser rubricadas e numeradas sequencialmente, da

primeira a ultima folha, de modo a refletir seu numero exato.

7.8 A eventual falta de numeragao ou a numeragao incorreta podera ser suprida pelo

representante da licitante na sessao de abertura das propostas.

8. DO PROCEDIMENTO

8.1. Os trabalhos da sessao publica para recebimento dos Documentos de Habilitagao e

Propostas Comerciais obedecerao aos tramites estabelecidos nos subitens seguintes:

8.1.1. Na presenga das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir a sessao, a

COMISSAO recebera os envelopes devidamente lacrados, contendo os Documentos de

Habilitagao e as Propostas Comerciais;

8.1.2. Para a boa condugao dos trabalhos, cada LICITANTE devera se fazer representar por,

no maximo, 02 (duas) pessoas;

8.1.3. Os membros da COMISSAO e pelo menos 02 (dois) representantes das LICITANTES,

escolhidos dentre os presentes como representantes das PROPONENTES, examinarao e

rubricarao todas as folhas dos Documentos de Habilitagao e Propostas Comerciais
J -reus: *..
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apresentados;

8.1.4. Recebidos os envelopes "A" - DOCUMENTOS DE HABILITACAO e "B" - PROPOSTAS

COMERCIAIS, proceder-se-a a abertura daqueles referentes a documentagao de habilitafao;

8.1.5. A COMISSAO podera, a seu exclusivo criterio, proclamar, na mesma sessao, o resultado

da habilita?ao, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados;

8.1.6. Proclamado o resultado da habilitagao, e decorrido o prazo para interposifao de

recurso, ou no caso de renuncia do direito recursal, a COMISSAO procedera a abertura das

Propostas Comerciais das UCITANTES habilitadas;

8.1.7. A COMISSAO devolvera os envelopes de Propostas Comerciais as UCITANTES

inabilitadas, se nao houver recursos ou, se houver, apos sua denega?ao.

8.1.7.1. A COMISSAO mantera sob sua guarda no prazo de 60(sessenta) dias, os envelopes

contendo as propostas comerciais das empresas inabilitadas, que nao estiverem representadas

legalmente na sessao em que foi proferido o resultado da habilitagao/inabilitaÿao.

Transcorrido esse prazo sem que os citados envelopes tenham sido resgatados, estes serao

eliminados pela COMISSAO para incineraÿao ou doa?ao para reciclagens.

8.2. Apos a entrega dos envelopes contendo os Documentos de Habilita?ao e as Propostas

Comerciais, nenhum documento adicionai sera aceito ou considerado no julgamento, e nem

serao permitidos quaisquer adendos, acrescimos ou retifica?oes.

8.2.1. E facultado a COMISSAO, de oficio ou mediante requerimento do interessado, em

qualquer fase da licita?ao realizar diligencias, destinadas a esclarecer ou complementar a

instrugao do processo.

8.3. De cada sessao realizada sera lavrada a respectiva ata circunstanciada, a qual sera

assinada pela COMISSAO e pelos representantes das UCITANTES.

8.4. 0 resultado de julgamento final da Licitafao sera comunicado na mesma sessao ou

posteriormente atraves de notificagao aos interessados.

8.5 Os recursos, em qualquer das fases da licitafao, quando ocorrerem, serao interpostos e

jutgados com estrita observance da Lei das Licitafoes, ne 8.666/93, art. 109.

8.6. Ocorrendo a(s) inabilita?ao(oes) ou a(s) desclassificacao(oes) das propostas de todas as

licitantes a Comissao, nos termos do art.48 § 3e da Lei Federal n® 8.666/93, podera fixar as

participantes o prazo de 8 (oito ) dias uteis para apresentaÿao de novos documentos ou

novas propostas, escoimadas das causas que as inabilitaram ou as desclassificaram, podendo,

no caso das propostas, ter seus valores alterados se em beneftcio da Administrate ou em

decorrencia da propria corre?ao das causas que outrora as desclassificaram.

9. DOS CRHtRIOS DE JULGAMENTO

9.1. A responsabilidade pelas informates, pareceres tecnicos e economicos exarados na

presente Tomada de Pre$os e exclusiva da equipe tecnica do Orgao/Entidade de onde a

mesma e originaria.
V
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9.2. A empresa devera apresentar pregos unitdrios iguais para os mesmos servigos. Caso a

empresa apresente pregos unitarios diferentes, a Comissao ou a SEINF fara a corregao,

considerando o menor dos pregos unitarios apresentados para os servigos iguais, nao se

constituindo, de forma alguma motivo para desclassificagao.

A -AVALIACAO DOS DOCUMENTOS DE HABIL1TACAO -ENVELOPE "A"

9.3. A habilitagao sera julgada com base nos Documentos de Habilitagao apresentados,

observadas as exigencies pertinentes a Habilitagao Juridica, Reguiaridade Fiscal, Qualificagao

Tecnica, Qualificagao Economica e Financeira e Qualificagao Trabalhista.

9.4. Sera habilitada a LICITANTE que apresentar na analise de baiango um valor maior ou igual

a 1,20 (um inteiro e dois decimos) para o Indice de Liquidez Geral (LG) especificado no

subitem 6.3.5.1. 0 calculo do Indice devera ser feito com 02 (duas) casas decimais, sem

arredondamento.

9.5. Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos

no ENVELOPE A, ou apresenta-los em desacordo com as exigences do presente Edital e ainda,

serao inabilitadas, de forma superveniente, as ME ou EPP que nao normalizarem a

documentagao de Reguiaridade Fiscal no prazo definido no subitem 6.3.3.6.1.

B - AVALIACAO DAS PROPOSTAS COMERCIAiS - ENVELOPE "B"

9.6. Serao desdassificadas as Propostas Comerciais que apresentarem:

Condigoes ilegais, omissoes, erros e divergencia ou conflito com as exigences deste

Edital;
a)

b) Proposta em fungao da oferta de outro competidor na licitagao;

Prego unitario simbolico ou irrisorio, havido assim como aquele incompativel com os

pregos praticados no mercado, conforme a Lei n® 8.666/93 e suas alteragoes;
c)

Prego excessivo, assim entendido como aquele superior ao orgado, estabelecido no

subitem 3.1deste Edital;
d)

e) Pregos globais inexequiveis na forma do Art. 48 da Lei das Licitagoes;

Pregos unitarios superiores aos estimados pela CONTRATANTE.f)

f.l) Caso se verifique na proposta a ocorrencia de itens com pregos unitarios

superiores aos estimados pela CONTRATANTE, a licitante devera apresentar relatorio

tecnico circunstanciado justificando os pregos unitarios ofertados.

f.2) Caso as justificativas apresentadas pela LICITANTE nao sejam acatadas pela

Comissao Permanente de Licitagao, a proposta da mesma sera desclassificada.

Propostas que nao atendam ao subitem 7.2 do Edital.g)

9.7. Na proposta prevalecerao, em caso de discordancia entre os valores numericos e por.
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extenso, estes uttimos.
9.8. No caso de divergences entre as colunas discriminagao dos servigos, unidades e
quantidades constantes dos orgamentos apresentados pelos licitantes e aqueles constantes

deste Edital, prevalecerao as discriminagoes dos servigos, unidades e quantidades do referido
Anexo deste Edital, sujeitando-se a licitante a executar os servigos de acordo com as

especificagoes e detalhamento constantes do instrument convocatorio, devendo a comissao

proceder o registro em ata das referidas corregoes.

9.9. Os erros de soma e/ou multiplicagao, bem como o valor total proposto, eventualmente
configurados nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, serao devidamente corrigidos, nao

se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificagao da proposta.

9.10. A empresa devera apresentar o mesmo prego unitario para servigos iguais. Caso a

empresa apresente pregos unitarios diferentes, a Comissao fara a corregao, considerando o

menor dos pregos unitarios apresentados para os servigos iguais, nao se constituindo, de

forma alguma, motivo para desclassificagao.

9.11. Havendo igualdade entre 2 (duas) ou mais propostas, o certame sera decidido por

sorteio, observado a Lei Compiementar ns 123, de 14 de dezembro de 2006.

9.12. As licitantes deverao anexar, juntamente ao "ENVELOPE B", m(dia(s) digital(s) com o(s)

arquivo(s) editavel(is), preferencialmente em forma EXCEL, de sua proposta, para posterior

conference pela SEINF.

9.13. Caso a licitante deixe de incluir no "ENVELOPE 8" a midia digital, a comissao podera

conceder prazo impostergavel de 24 {vinte e quatro) horas para que a omissao seja sanada sob
pena de desclassificagao da mesma.

9.14. Sera declarada vencedora a proposta de MENOR PRE£0 entre as LICITANTES

classificadas.

9.15. Caso a proposta classificada em 12 (primeiro) lugar, nao seja ME ou EPP, a Comissao

procedera de acordo com os subitens a seguir:

9.15.1. Fica assegurado, como criterio de desempate o exercicio do direito de preference para

as ME ou EPP, devendo a licitante estar presente a sessao publica de divulgagao da analise das

propostas de pregos, previamente marcada pela Comissao, para exercer mencionado direito.

9.15.2. Entende-se por empate aquelas situagoes em que as propostas apresentadas pelas

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% {dez por cento)

superiores a proposta mais bem classificada, depois de ordenadas as propostas de pregos em

ordem crescente dos pregos ofertados.

9.15.3. Para efeito do disposto no subitem 9.15.1ocorrendo empate, a Comissao procedera da

seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte que obtiver a melhor classificagao

podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora no

certame, situagao em que sera classificada em primeiro lugar e, consequentemente,

declarada vencedora do certame.
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b) Nao ocorrendo a contratafao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na

forma da almea anterior, serao convocadas as remanescentes que porventura se

enquadrem na hipotese do subitem 9.15.2, na ordem classificatoria, para o exerctcio

do mesmo direito.

9.15.4. No caso de equivalence dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.15.2 sera reatizado

sorteio entre eias para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar nova

proposta de pre?os, que devera ser registrada em ata.

9.15.5. Na hipotese de nao-contrata?ao nos termos previstos no subitem acima, o objeto

licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.15.6. Ocorrendo a situaÿao prevista no subitem 9.15.3, a microempresa ou empresa de

pequeno porte que obtiver a melhor ciassificagao sera convocada para apresentar nova

proposta de prefos apos a solicitaÿao da Comissao. Todos os atos deverao constar da ata dos

trabathos.

10. DA ADJUDICACAO

10.1. 0 objeto da licita?ao serd adjudicado ao autor da proposta vencedora, mediante

Contrato a ser firmado entre este e o CONTRATANTE. 0 adjudicatario tern o prazo de 05

(cinco) dias uteis para assinatura do Contrato, contado da data de sua convocagao para esse

fim.

10.2. Alem das obriga?oes iegais regulamentares e das demais constantes deste instrument e

seus anexos, antes da assinatura do Contrato, obriga-se a PROPONENTE a:

10.2.1. Apresentar garantia, antes da assinatura do Contrato, numa das seguintes

modalidades, no vaior correspondente a 5% (cinco por cento) da contrata?ao:

Cau$ao em dinheiro ou em Titulos da Divida Publica, vedada a prestatpao de garantia

atraves de Titulos da Divida Agraria. No caso de op?ao pela garantia em Titulos da

Divida Publica, tais titulos deverao ser acompanhados de document emitido pela

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, o qual atestara a sua validade, exequibilidade e

avaliaÿao de resgate atual;

a)

Fianca Bancaria (ANEXO H - MODELO DA CARTA DE FIANQA BANCARIA - GARANTIA

DE EXECUCAO DO CONTRATO);

b)

c) Seguro-garantia.

10.2.1.1. Na garantia para a execuÿao do Contrato devera estar expresso seu prazo de validade

superior a 60 (sessenta) dias do prazo contratual.

10.2.2. Prestar garantia adicional na forma do §22 do Art. 48 da Lei ne 8.666/93, quando for o

caso.

10.2.3. Na ocorrencia de acrescimo contratual de valor devera ser prestada garantia

proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condi?oes estabelecidas no subitem 10.2.1.

/
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10.2.4. Apresentar, apos solicitagao do CONTRATANTE, no prazo maximo de 02 (dois) dias
liteis, as Composifoes de Preÿos Unitarios para cada servifo constante do orgamento

apresentado, contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade de cada serviÿo,

quais sejam: equipamentos, mao-de-obra (direta e indireta), totalizado de encargos sociais,

insumos, transportes, Beneffcio de Despesas Indiretas - BDi, totalizado de impostos e taxas e

quaisquer outros necessarios a execuÿao dos services, devendo o valor total da Composiÿao de

Preÿos Unitarios de cada serviÿo ser igual ao valor proposto.

10.2.4.1. As Composi?oes de Prefos Unitarios citadas no subitem anterior deverao ser

entregues ao CONTRATANTE, para anÿlise e aprovafao, e, consequente autorizacao para

assinatura do Contrato.

10.2.4.2. Nas Composites de Pre?os Unitarios deverao ser considerados os valores de mao de

obra nao inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por

Dissidio Coletivo, Acordos ou Convengoes Coletivas de Trabalho.

10.2.4.3. Caso alguma Composifao de Pre<;os Unitarios apresentada pela vencedora, seja

considerada inadequada para a execu?a° do servi$o, esta devera apresentar no prazo maximo

de 3 (tres) dias uteis, nova Composiÿao de Pregos Unitarios deste servi?o, de acordo com a

Composiÿao de Pre?os Unitarios da Tabela Unificada da SEINFRA, no tocante aos insumos e

seus coeficientes, mantendo-se inalterado o valor total proposto.

10.2.4.4. Os tributos referentes ao Imposto de Renda - Pessoa Jun'dica - IRPJ e Contribuifao
Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL nao deverao integrar o calculo do Beneficio de Despesas

Indiretas - BDI, nem tampouco a planiiha de custo direto, por se constitui'rem em tributos de

natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, nao devendo ser
repassados ao CONTRATANTE, como tambem os custos de mobilizado e desmobilizado de

canteiro.

10.3. Quando a licitante adjudicataria nao cumprir as obriga?oes constantes deste Edital e nao

assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias liteis, e facultado ao CONTRATANTE convidar a

segunda classificada, e assim sucessivamente, para assinar o Contrato nas mesmas condiÿoes

da primeira colocada, inclusive quanto ao prefo, ou revogar a licitado.

10.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi?6es contratuais, os acrescimos

ou supressoes que se fizerem necessarios, ate os limites previstos em lei.

11. DOS PRAZOS

11.1. Os serviÿos, objeto desta licitado, deverao ser executados e concluidos dentro do prazo

de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do 59 dia util apos a emissao da Ordem de

Servifo, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n9 8.666/93 e suas alterafoes.

11.2. Os pedidos de prorrogado deverao se fazer acompanhar de um relatorio

circunstanciado. Esses pedidos serao analisados e julgados pela fiscalizado da Prefeitura

Municipal de Sobral.

11.3. Os pedidos de prorrogado de prazos serao dirigidos ao CONTRATANTE, ate 10 (dez) dias
r

antes da data do termino do prazo contratual.

11.4. Os atrasos ocasionados por motivo de for?a maior ou caso fortuito, desde quqÿ
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notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, nao serao

considerados como inadimplemento contratual.

11.5. O prazo de vigencia sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir do 52 dia

util apos a emissao da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado de acordo com solicitagao e

acordo com as partes.

12. DOS PRECOS E DO REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos sao firmes e irreajustaveis pelo perfodo de 12 (doze) meses da apresentagao

da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os pregos contratuais serao reajustados,

tomando-se por base a data da apresentagao da proposta, pela variagao dos indices

constantes da revista "CONJUNTURA ECONOMICA" (fndice Nacional da Construgao Civil -
INCC) editada pela Fundagao Getulio Vargas.

12.2 No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:
Onde:

Valor do reajuste procurado;

Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

Indice initial - refere-se ao mes da apresentagao da proposta;

fndice final - refere-se ao mes de aniversario anual da proposta.

R

V

lo

12.2.1. O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da

quinta casa decimal em diante.

13. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1. 0 pagamento sera efetuado em ate 30 dias da emissao da nota fiscal referente a

medigao atestada da contratada pela contratante. As medigoes deverao ser elaboradas pela

CONTRATADA, de comum acordo com a fiscalizagao, referente aos servigos executados, e

entregues no Setor de Protocolo da PMS ate o dia 05 (cinco) de cada mes. As medigoes terao

periodicidade mensal, entre os dias 01 (primeiro) e 30(trinta) de cada mes, exceto a primeira

que sera elaborada no initio dos servigos ate o dia 30 (trinta) do mes corrente. A fiscalizagao

atestara os servigos executados ate o dia 30 (trinta) de cada mes.

13.2. A CONTRATADA se obriga a seguir as determinagoes constantes na Portaria ne 001/2019-
SEINF de 17 de janeiro de 2019, publicada no DOM na mesma data, que normatiza, dentre

outras coisas, sobre local, prazos e documentos necessarios para compor o pedido de
pagamento/medigao encaminhado pela CONTRATADA.

13.3. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servigos prestados, copia da
quitagao das seguintes obrigagoes patronais referente ao mes anterior ao do pagamento:

a) Recolhimento das contribuigoes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do

empregado), relativas aos empregados envolvidos na execugao do objeto deste
instrumento;

•\ #-
V

b) Recolhimento do FGTS, relative aos empregados referidos na alinea anterior;
,

I
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TÿefKJlWO*4c) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte)

dias a partir do recolhimento destes encargos;

d) Relagao dos empregados utilizados nos servi$os contratados assinada pela Fiscalizafao
do Contrato;

e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos serviÿos contratados.

f) Copia da ART da obra; e

g) g) Copia do CEI (Cadastro Especifico do INSS).

13.4 A CONTRATADA devera apresentar juntamente com cada medi?ao Relatorio Mensal sobre

Seguran?a e Medicina do Trabalho da obra/frente de servifo, indicando, se for o caso, os

acidentes ocorridos e respectivas providencias tomadas, fiscaiizafoes realizadas pela

Superintendence Regional do Trabalho e resultados destas, bem como as inspe?oes de

iniciativa da propria CONTRATADA.

13.5. 0 pagamento de cada fatura dependera da apresentaÿao dos documentos e quitagoes

acima referidos.

13.6. 0 pagamento dos serviÿos sera efetuado ate o 309 (trigesimo) dia seguinte apos a

emissao da nota fiscal, desde que a documenta?ao protocolada atenda aos requisitos

estabelecidos neste Edita!.

13.7. Nos casos de eventuais atrasos ou antecipafoes de pagamentos, havera recomposiÿao ou

desconto com base nos juros de mora de 1% (urn por cento) ao mes pro rata die, a partir da

data do vencimento ate a data do efetivo pagamento.

14. DAS CONDICOES GERAIS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

14.1. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigences

e condifoes a seguir estabelecidas:

a) Recrutar pessoal habilitado e com experience comprovada fornecendo ao

CONTRATANTE relaÿao nominal dos profissionais, contendo identidade e

atribuifao/especificagao tecnica;

b) Executar a obra atraves de pessoas idoneas, assumindo total responsabiiidade por

quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fungoes,

podendo a SE1NF solicitar a substituifao daqueles cuja conduta seja julgada

inconveniente;

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se

prejudiquem o bom andamento e a boa prestaÿao dos servifos;

d) Facilitar a ag:ao da FISCAUZACAO na inspe?ao da obra, prestando, prontamente, os

esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;
#

e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausencia ou omissao da

FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lÿsivos aos
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seus interesses, que possam interferir na execugao do Contrato, quer sejam eles

praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se

estendera a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas

preventivas contra esses danos, com fiel observance das normas emanadas das

autoridades competentes e das disposigoes legais vigentes;

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo

que a CONTRATADA nao devera, mesmo apos o termino do Contrato, sem

consentimento prÿvio por escrito do CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer

documentos ou informagoes especificados no paragrafo anterior, a nao ser para fins

de execugao do Contrato;

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tambem de sua

responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente,

incidam sobre a prestagao dos servigos contratados inclusive as contribuigoes

previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de

trabalho etc, ficando exclufda qualquer solidariedade do CONTRATANTE por eventuais

autuagoes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplencia da

CONTRATADA, com referenda as suas obrigagoes, nao se transfere ao CONTRATANTE;

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagao referente ao pagamento dos

tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o

objeto do Contrato;

i) Responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejui'zos que forem causados a

Uniao, Estado, muniripio ou terceiros decorrentes da prestagao de servigos;

j) Respeitar as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidagao

das Leis do Trabalho e legislagao pertinente;

k) Responsabilizar-se pela adogao das medidas necessarias a protegao ambiental e as

precaugoes para evitar a ocorrencia de danos ao meio ambiente e a terceiros,

observando o disposto na legislagao federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a

Lei ne 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;

I) Responsabilizar-se perante aos orgaos e representantes do Poder Publico e terceiros

por eventuais danos ao meio ambiente causados por agao ou omissao sua, de seus

empregados, prepostos ou contratados;

m) Manter durante toda a execugao da obra, em compatibilidade com as obrigagoes por

ele assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;

n) Manter nos Iocais dos servigos urn "Livro de Ocorrencias", onde serao registrados o

andamento dos servigos e os fatos relativos as recomendagoes da FISCALIZACAO. Os
registros feitos receberao o visto da CONTRATADA e da FISCALIZACAO;

o) Colocar na obra como residente um Engenheiro com experiencia comprovada em
execugao de servigos semelhantes aos licitados, devendo seu nome ser submetido a

aprovagao da SEINF, apos a assinatura do Contrato. n t\
\

1
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15.1. A CONTRATADA estara obrigada a satisfa2er os requisites e atender a todas as exigences

e condigoes a seguir estabelecidas:

a) Prestar os servigos de acordo com os Projetos basicos e seus complementos;

b) Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagao, desempenho e quaiidade dos servigos e

bens, bem como de cada material, materia-prima ou componente individualmente

considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricagao, garantindo seu perfeito desempenho;

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislagao pertinente, antes da 1?

(primeira) medigao, cronograma e descrigao da implantagao das medidas preventivas definidas

no Programa de Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao- PCMAT,

Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional - PCMSO e seus respectivos

responsaveis, sob pena de retardar o processo de pagamento;

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitagao no CREA ou CAU, na forma da Lei, e

apresentar o comprovante de "Anotagao de Responsabiiidade Tecnica" correspondente antes

da apresentagao da primeira fatura, perante a SEINF, sob pena de retardar o processo de

pagamento;

f) Registrar o Contrato decorrente desta licitagao junto ao INSS, e apresentar a matricula

correspondente antes da apresentagao da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena

de retardar o processo de pagamento;

g) Fornecer toda e qualquer documentagao, calculo estrutural, projetos, etc., produzidos

durante a execugao do objeto do Contrato, de forma conventional e em meio digital;

h) Apresentar ate 05 (cinco) dias uteis, apos o recebimento da Ordem de Servigo um novo

Cronograma Fisico- Financeiro adaptado a mesma, devidamente aprovado pela fiscalizagao da

Secretaria da Infraestrutura em 05 (cinco) vias.

i) Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem

necessarios, ate os limites previstos em lei.

j) A CONTRATATADA concorda com a adequagao do projeto que integrar o edital de licitagao e

as alteragoes contratuais sob alegagao de falhas ou omissoes em qualquer das pegas,

orgamentos, plantas, especificagoes, memoriais e estudos tecnicos preliminares do projeto

nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato,

computando-se esse percentual para verificagao do limite previsto no § 15 do art. 65 da Lei n5

8.666, de 1993, conforme exigido pelo Decreto 7.983 de 08 de abrii de 2013.

16. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

0\ *16.1. Os servigos objeto desta Licitagao serao acompanhados pelo GESTOR especialmente

designado pelo CONTRATANTE para esse fim, e fiscalizados por engenheiro designado pela

Secretaria da Infraestrutura - SEINF, os quais deverao ter perfil para desempenhar tais tarefas,

proporcionando a estes o conhecimento dos criterios e das responsabilidades assumidas.
:
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16.1.1. Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao GESTOR/FISCAL
na pessoa do Engs. Lucas Daniel de Carvalho Santos, entre outras atribuigoes: planejar,

coordenar e solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter do CONTRATANTE,

tempestivamente, todas as providencias necessarias ao bom andamento da execugao do
objeto licitado e anexar aos autos do processo correspondente copia dos documentos escritos

que comprovem as solicitagoes de providencias;

16.1.2. Compete a FISCALIZACAO dentre outras atribuigoes:

a) Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA;

b) Solicitar o assessoramento tecnico, caso necessario;

c) Verificar e atestar as medigoes e encaminha-las para aprovagao do CONTRATANTE;

d) Zeiar pela fiel execugao do objeto e pleno atendimento as especificagoes explicitas ou

implicitas;

e) Controlar a qualidade e quantidade dos materials utilizados e dos servigos executados,

rejeitando aqueles julgados nao satisfatorios;

f) Assistir a CONTRATADA na escolha dos metodos executivos mais adequados;

g) Exigir da CONTRATADA a modificagao de tecnicas inadequadas, para melhor qualidade

na execugao do objeto licitado;

h) Rever, quando necessario, o projeto e as especificagoes tecnicas, adaptando-as as

condigoes especificas;

i) Dirimir as eventuais omissoes e discrepancias dos desenhos e especificagoes;

j) Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo CONTRATANTE, exigindo a

melhoria dos servigos dentro dos prazos previstos;

k) Anotar em expediente proprio as irregularidades encontradas, as providencias que

determinou os incidentes verificados e o resultado dessas medidas;

I) Estabelecer diretrizes, dar e receber informagoes sobre a execugao do Contrato;

m) Determinar a paralisagao da execugao do Contrato quando, objetivamente, constatada

uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidao;

n) Emitir atestados ou certidoes de avaliagao dos servigos prestados, das obras

executadas ou daquilo que for produzido pelo CONTRATADO;

o) Conhecer detalhadamente o Contrato e as clausulas nele estabelecidas;

r-p) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar as suas
possibilidades de corregao;

\
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Indicar ao gestor que efetue glosas de medigao por servigos/obras trial executados ou
nao executados e sugerir a aplicagao de penalidades ao CONTRATADO em face do
inadimplemento das obrigagoes;

q)

Planilha de Orgamento, contendo pregos unitarios e totais de todos os itens dos
servigos constantes do ANEXO B-PLANILHA PREGOS BASICOS;

r)

s) Composigao de custos dos Beneficios e Despesas Indiretas -BDI, conforme ANEXO E;

t) Cronograma Fi'sico-Financeiro compatfvel com a obra, conforme ANEXO C;

Proposta Comercial completa em meio magnetico na extensao XLS (elaborada

preferencialmente em EXCEL), com arredondamento de duas casas decimals, nao

sendo motivo de desclassificagao a sua nao apresentagao;

u)

Confirmar a medigao dos servigos efetivamente realizados, dos cronogramas de

execugao do objeto contratado.
v)

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO

17.1. A licitante que apresentar a menor proposta para cada lote devera apresentar a

Administragao da CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da

data que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovante de prestagao de garantia de 5% (cinco

por cento) sobre o valor global do contrato que sera confeccionado, mediante a opgao por

uma das seguintes modalidades:

17.1.1. Caugao em dinheiro ou titulos da dtvida publics;

17.1.1.1. A garantia em aprego, quando em dinheiro, devera ser efetuada atraves de emissao e

pagamento de Documento de Arrecadagao Municipal, emitido pela Secretaria do Orgamento e

Finangas desta municipalidade, em favor do municipio de Sobral.

17.1.2. Seguro-garantia, modalidade "Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do

Prestador de Servigo"; ou

17.1.3. Fianga bancaria.

17.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao de

multa de 0,2% (dois decimos por cento) do valor global do Contrato por dia de atraso, ate o

maximo de 5% (cinco por cento).

17.3. 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover o

bloqueio, a qualquer momento e de qualquer medigao, de pagamentos devidos a

CONTRATADA, ate o limite de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, a tftulo de

garantia.

17.3.1. 0 bloqueio efetuado com base no item supra nao gera direito a nenhum tipo de

compensagao financeira a CONTRATADA.

n
17.3.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base no

item 17.3 por quaisquer das modalidades de garantia, caugao em dinheiro ou titulos da divida
:

\1
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pubiica, seguro-garantia ou fian?a bancaria.

18. DAS SUBCONTRATAC6ES

18.1. A CONTRATADA podera subempreitar parte da obra, desde que autorizada peio

CONTRATANTE, conforme exigencias:

18.1.1. Serao aceitas subcontrata?des de outros bens e servifos para o fornecimento do objeto

deste Contrato. Contudo, em qualquer situaÿao, a PROPONENTE vencedora e a unica e integral

responsavel pelo fornecimento global do objeto.

18.1.2. Em hipotese nenhuma havera relacionamento contratual ou legal do CONTRATATANTE

com os subcontratados.

18.1.3. 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilizaÿao de subcontratadas por

razoes tecnicas ou administrativas.

19. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÿOS

19.1. O objeto desta Licita$ao sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscaliza?ao, mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes, em at£ 15 (quinze) dias da comunicaÿao

da CONTRATADA;

b) Definitivamente, pela equipe ou comissao tecnica, designada pelo CONTRATANTE,

mediante Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado pelas

partes, em ate 90 (noventa) dias contados do recebimento provisorio, peri’odo este de

observaÿao ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais,

observado o disposto no art. 69 da Lei ns 8.666/93;

19.2. 0 Termo de Entrega e Recebimento Definitivo so podera ser emitido mediante

apresenta?ao da baixa da obra no CREA e no INSS.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. No caso de inadimplemento de suas obriga;des, a licitante estara sujeita, sem prejuizo

das sanfoes legais nas esferas civil e criminal, as seguintes penalidades administrativas:

a) Multa;

b) Suspensao temporaria de participacao em licita?ao e impedimento de contratar com a

Administrate, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

c) Declaraÿao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrate Pubiica.

0
20.2. Incidira multa de 3% (tres por cento) sobre o valor de referenda para a licitagrao, na

hipotese de o infrator retardar a execugao do certame, descumprir preceito normativo ou as

obrigafoes assumidas, tais como:
\
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a) deixar de entregar documentagao exigida para o certame licitatorio;

b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito

pela Administragao;

c) tumultuar a sessao publics da licitagao;

d) descumprir requisitos de habilitagao, a despeito da declaragao em sentido contrario;

e) propor recursos manifestamente protelatorios em sede de licitagao;

f) comportar-se de modo inidoneo;

g) fizer declaragao falsa;

h) cometer fraude fiscal;

i) praticar atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

j) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipotese de o

infrator se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da

Lei Complementar Federal nÿ 123, de 14 de dezembro de 2006;

20.3. Em caso de o vencedor recusar-se a assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar

o instrumento equivalente, incidira multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor

total da adjudicagao da licitagao, sem prejuizo das sangoes previstas no item 20.2.

20.4. O licitante recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadagao Municipal (DAM),

o qual podera ser substitufdo por outro instrumento legal, em nome do orgao contratante.

Caso nao o faga, sera cobrado pela via judicial.

20.5. Os efeitos da declaragao de inidoneidade permanecem enquanto perdurarem os motivos

que determinaram a aplicagao da penalidade ou ate que seja promovida a reabiiitagao pelo

infrator perante a propria autoridade que a aplicou.

20.5.1. A reabiiitagao sera concedida quando, apos o decurso do prazo de 2 (dois) anos a

contar da data em que foi publicada a decisao administrativa no Diario Oficial do Municipio, o

infrator ressarcir a administragao pelos prejufzos resultantes de sua conduta.

20.6. As sangoes previstas nas alineas "b" e "c" do item 20.1poderao ser aplicadas juntamente

com a prevista em sua na alinea "a".

20.7. Nenhuma sangao sera aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditbrio, na

forma da lei.

21. DA RESCISAO

21.1. O CONTRATANTE podera rescindir o Contrato, independente de interpelagao judicial ou
extrajudicial e de qualquer indenizagao, nos seguintes casos: IU
a) O nao cumprimento ou o cumprimento irregular de ciausulas contratuais, especificagoes ou
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prazos, por parte da CONTRATADA;

b) A decretagao de falencia ou a instaura$ao de insolvencia civil da CONTRATADA;

c) 0 cometimento de infragoes a Legislagiao Trabalhista por parte da CONTRATADA;

d) Razoes de interesse publico ou na ocorrencia das hipoteses do art. 78 do Estatuto das

Licitafoes;

e) A ocorrencia de caso fortuito ou de forÿa maior, regularmente comprovado, impeditiva da
execuglo do Contrato.

22 - DA IMPUGNACAO

22.1. Segundo o Art. 41§ is da Lei 8.666/93 "Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar

edital de licitaÿao por irreguiaridade na ap!ica?ao desta lei", devendo protocolar o pedido ate 5

(cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitagao, devendo a

administrafaojulgare responder a impugnafao em ate 3 (tres) dias uteis.

22.2. O interessado em apresentar impugnagao ao presente edital devera observar os

seguintes procedimentos:

22.2.1. A impugnafao deve ser apresentada de forma escrita, fundamentada e conter

assinatura do impugnante em via original;

22.2.2. A impugna?ao em via original, devera ser protocolizada no setor de protocolo,

localizado no is andar do Pa$o Municipal, sito a Rua Viriato de Medeiros 1250, Centro, no

horario das 8:00hs as 12:00hs e das 13:00hs as 16:00hs e dirigidos a Comissao Permanente de

Licita?ao;

22.2.3. Somente sera apreciado o teor dos documentos protocolados na forma definida nos

itens anteriores.

22.3. Quern impedir, perturbar ou fraudar a realizatjao de qualquer ato do procedimento

licitatorio, incorrera em pena de detenqiao, de 2 (dois) a 3 (tres) anos e multa, nos termos do

Art. 93 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

23 - DAS DEMAIS CONDUCES

23.1. A apresentagao da proposta implica na aceitagao plena das condiÿoes estabelecidas

nesta Tomada de Pre?os.

23.2. E reservado ao CONTRATANTE o direito de anular ou revogar esta licita?ao sem que tai

ato gere qualquer indeniza?ao ao participante.

23.3 Das decisoes proferidas pela Comissao Permanente de Licitafao caberao recursos nos

prazos e condigoes estabelecidos no art. 109, da Lei Federal n° 8.666/93, que deverao ser

registrados no protocolo da PMS.

23.4. Os recursos deverao ser protocolizados no setor de protocolo, localizado no is andar do

Pafo Municipal e dirigidos a Comissao Permanente de Licita?ao, interpostos mediante petifao

datilografada, devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, que
W

/
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comprovara sua condicao como tai.

23.5 Os recursos deverao ser entregues a Comissao Permanente de Licita?ao no prazo legal,

nao sendo conhecidos os interpostos fora dele.

23.6. Os casos omissos e eventuais esclarecimentos adicionais a este Edital e seus ANEXOS,

deverao ser dirigidos, por escrito, diretamente a Comissao Permanente de Licitaÿao, no

horario comercial, de 23 a 6? feira, ou atraves do fac-simile n° (88) 3677-1219, ou e-mail

celic@sobral.ce.gov.br, ate 05 (cinco) dias anteriores a data de entrega dos Documentos de

Habilitafao e das Propostas Comerciais.

23.7. A parte CONTRATANTE podera realizar diligencia(s), inclusive de vistoria in loco, durante

todo o procedimento licitatorio, ate mesmo depois da respectiva homologafao, notadamente

para conferir a existencia da possibilidade fisica, estrutura e laboral (empregados) por parte da

CONTRATADA, podendo a parte CONTRATANTE solicitar a CONTRATADA, a qualquer tempo, os

documentos que entender necessarios, ocasiao em que a empresa CONTRATADA tera um

prazo de ate 48 (quarenta e oito) horas para entrega-ios a solicitante.

23.8. Na hipotese de constataÿao de eventual incongruencia estrutura! e/ou documental por

parte da CONTRATADA, ou mesmo outras razoes que impossibilitem a contrataÿao ou

indiquem qualquer prejuizo ao interesse publico, podera a parte CONTRATANTE tomar todas

as providencias que se fizerem cabiveis, inclusive desclassificar a parte licitante entao

vencedora do certame, aplicar sanÿoes, etc., tudo na forma da Lei.

23.9. O andamento desta Tomada de Pre$os, bem como todas as atas de julgamento de cada

fase deste certame licitatorio, estara disponfvel para ciencia dos licitantes na sala da Comissao

Permanente de Licitaÿao.

23.10. As intima?oes serao feitas por meio de e-mail, mala direta, via fax, publica?ao em Diario

Oficial ou disponibilizadas no site www.sobral.ce.gov.br.(Link licitafoes).

24. DOS ANEXOS

24.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO A - TERMO DE REFERENCE

ANEXO B - PLANILHA DE PRECOS BASICOS

ANEXO C-CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ANEXO D-MEMORIAL DECRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS

ANEXO E-COMPOSICAO DE CUSTOS DO BDI

ANEXO F-MODELO DE DECLARAQAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

ANEXO G - MODELO DE DECLARACAO-EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

ANEXO H-MODELO DE CARTA DE FIAN£A BANCARIA - GARANTIA DE EXECUÿAO DO CONTRATO

ANEXOI - MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO J -MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ANEXO K -MINUTA DO CONTRATO

ANEXO L - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

#
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ANEXO A

TERMO DE REFERgNCIA

1.0. UNIDADE REQU1SITANTE: Secretaria da Infraestrutura.

2.0. DA MODALIDADE, OBJETO E TIPO: TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO GLOBAL,

para "licitagao do tipo menor prego para contratagao de empresa especializada para

construgao de praga na localidade de Flores, distrito de Aracatiagu, no Municipio de

Sobral/CE, de acordo com as condigoes, especificagoes e quantitativos previstos neste Termo.

2.1. Este objeto sera realizado atraves de licitagao na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo

MENOR PRECO GLOBAL.

2.2. Os valores a serem licitados foram adquiridos na tabela existente nos sites:

http://www.seinfra.ce.gov.br (Tabela SEINFRA 26 - Nao Desonerada), alem das demais

composigdes de pregos constantes na documentagao anexa.

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. A contratagao dos servigos a serem prestados com prazo previamente informado, dentro

dos parametros e rotinas estabelecidos, com fornecimento de mao de obra e respectivos

insumos, aceitos pela Administragao, e ainda com observance as recomendagoes aceitas pela

boa tecnica, normas e legislates aplicaveis, constituem atividades materials necessarios a

consecugao dos objetivos intrinsecos da Secretaria da Infraestrutura, de modo que se preza

por ambientes no Municipio de Sobral, notadamente nas pragas e demais equipamentos

publicos, adequadamente mantidos em bom estado de conservagao, asseio e higiene. A

construgdo da presente Praga se faz necessaria para preservar a memoria do local, enquadrar

na norma de acessibilidade, implantar novos mobiliarios urbanos, incentivar a convivdncia
interpessoa! e encontro de geragoes.

4. DAS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

4.1. As especificagoes e quantitativos do objeto constam no orgamento basico anexado aos

autos.

5. DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS
5.1. As despesas decorrentes da contratagao do objeto correrao da dotagao orgamentaria do

Municipio de Sobral, via Secretaria da Infraestrutura, cuja(s) rubrica(s) segue(m):f \ n&e> >
28.01.15.451.0040.2360. 44.90.51.00.1001.0000.00 (Tesouro Municipal/prdprio). \ \

\
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6. DA QUALIFICACAO TECNICA

6.1. Prova de inscrifao ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regional de Engenharia

Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da PROPONENTE.

6.2. Comprovasao da capacidade tecnico-operacional da empresa licitante para desempenho

de atividade pertinente e compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto desta

licitafao, a ser feita por intermedio de Atestado(s) devidamente registrado(s) junto ao

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e

Urbanismo (CAU) ou atraves da Certidao de Acervo Tecnico com Registro de Atestado, emitida

pelo Conselho correspondente, em que figurem o nome da empresa concorrente na condifao
de "CONTRATADA", com execu?ao de no minimo 200m2 de piso intertravado.

6.3. Para efeito de comprovaÿao de capacidade tecnico-operacional da empresa licitante, os

servi?os mencionados deverao ter sido executados, integralmente.

6.4. Comprova?ao de a PROPONENTE possuir como Responsavel(is) Tecnico(s) ou em seu

quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nivel
superior, reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de CERTIDAO DE ACERVO TECNICO que

comprove a execugao de obras de caracteristicas tecnicas similares as do objeto da presente

licitagao.

6.5. No caso de profissional de nivel superior nao constar da rela?ao de responsaveis tecnicos

junto ao CREA, o acervo do profissional sera aceito, desde que ele demonstre ser pertencente

ao quadro permanente da empresa atraves de um dos seguintes documentos:
a) Copia autenticada da "FICHA OU LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS" onde se

identifique os campos de admissao e rescisao, juntamente com o termo de abertura

do livro de registro de empregados, quando se tratar de empregado, comprovado que

o profissional detentor do Atestado de Responsabilidade Tecnica faz parte do quadro

permanente da licitante.
b) Comprovaÿao da participagao societSria, no caso de socio, atraves de copia do

Contrato Social.
6.6. Quando a CERTIDAO DE ACERVO Tf-CNICO emitida pelo CREA nao explicitar com clareza os

servifos objeto do Acervo Tecnico, esta devera vir acompanhada do seu respectivo Atestado,

devidamente registrado e reconhecido pelo CREA.

6.7. Nao serao aceitos CERTIDSES DE ACERVO TECNICO ou ATESTADOS de Projeto, Fiscalizaÿao,

Supervisao, Gerenciamento, Controle Tecnologico ou Assessoria Tecnica de Obras.

6.8. Declaragao de visits ao local da obra emitido pela PROPONENTE, de que esta visitou o

local onde serao executadas as obras, tomando conhecimento de todos os aspectos que

possam influir direta ou indiretamente na execuÿao das mesmas.

7.0. DOS PRAZOS

7.1. Os servifos objetos desta licita?ao deverao ser executados e concluidos dentro do prazo

de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do 5® dia util apos a emissao da Ordem de

Servigo, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n$ 8.666/93 e suas alteragoes.

7.2. Os pedidos de prorroga?ao deverao se fazer acompanhar de um relatorio circunstanciado.
Estes pedidos serao anatisados e julgados pela fiscaliza?ao da Prefeitura Municipal de Sobral.

7.3. Os pedidos de prorrogaÿao de prazos serao dirigidos ao CONTRATANTE, ate 10 (dez) dias
antes da data do termino do prazo contratual.

7.4. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notificados

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, nao serao considerados
como inadimplemento contratual.

&
8.0. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera efetuado em ate 30 dias da emissao da nota fiscal referente a mediÿao

atestada da contratada pela contratante. As medi?oes deverao ser elaboradas pela

T\TP N° 039/201&SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
/ N.

APrefeitura Municipal de Sobral- CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral - CE, 62011-060rContato:(88) 3677-1100

4
r



>'V' a%+y

PREFEITURA DE
FLM

SOBRAL h
%
&

CONTRATADA, de comum acordo com a fiscalizagao, referente aos servigos executados, e
entregues no Setor de Protocolo da PMS entre os dias 01(primeiro) e 05 (cinco) de cada mes.

As medigoes terao periodicidade mensal, entre os dias 01 (primeiro) e 30(trinta) do mes

subsequente, exceto a primeira que sera elaborada no inicio dos servigos ate o dia 30 (trinta).

A fiscalizagao atestara os servigos executados ate o dia 30 (trinta) de cada mes.

8.2. A CONTRATADA se obriga a seguir as determinagoes constantes na Portaria 001/2019-
SEINF, de 17 de Janeiro de 2019, publicada no DOM na mesma data, que normatiza, dentre

outras coisas, sobre local, prazos e documentos necessaries para compor o pedido de
pagamento/medigao encaminhado pela CONTRATADA.

8.3. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servigos prestados, copia da

quitagao das seguintes obrigagoes patronais referente ao mes anterior ao do pagamento:

a) Recolhimento das contributes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do

empregado), relativas aos empregados envolvidos na execugao do objeto deste instrumento;

b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na altnea anterior;

c) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a

partir do recolhimento destes encargos;

d) Relagao dos empregados utilizados nos servigos contratados assinada pela Fiscalizagao do

Contrato;

e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos contratados.
f) Copia da ART da obra; e

g) Copia do CEI (Cadastro Especifico do INSS).

8.3. A CONTRATADA devera apresentar juntamente com cada medigao Relatorio Mensal sobre

Seguranga e Medicina do Trabalho da obra/frente de servigo, indicando, se for o caso, os

acidentes ocorridos e respectivas providencias tomadas, fiscalizagoes realizadas pela

Superintendence Regional do Trabalho e resultados destas, bem como as inspegoes de

iniciativa da propria CONTRATADA.

8.4. O pagamento de cada fatura dependera da apresentagao dos documentos e quitagoes

acima referidos.
8.5. O pagamento dos servigos sera efetuado ate o 30® (trigesimo) dia seguinte apos a emissao

da nota fiscal, desde que a documentagao protocolada atenda aos requisitos estabelecidos

neste Edital.
8.6. Nos casos de eventuais atrasos ou antecipagdes de pagamentos, havera recomposigao ou

desconto com base nos juros de mora de 1% (um por cento) ao mes pro rata die, a partir da

data do vencimento ate a data do efetivo pagamento.

9.0. DAS CONDICOES GERAIS DA PRESTA£AO DOS SERVIGOS
9.1. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigences e

condigoes a seguir estabelecidas:
a) Recrutar pessoal habilitado e com experience comprovada fornecendo ao CONTRATANTE

relagao nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuigao/especificagao tecnica;

b) Executar a obra atraves de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por

quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fungoes, podendo a

SEINF solicitar a substituigao daqueles cuja conduta sejam julgadas inconvenientes;

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se

prejudiquem o bom andamento e a boa prestagao dos servigos;

d) Facilitar a agao da FISCALIZAGAO na inspegao da obra, prestando, prontamente, os

esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;
e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausencia ou omissao da

FISCALIZAGAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus

interesses, que possam interferir na execugao do Contrato, quer sejam eles praticados por

empregados, prepostos ou mandatSrios seus. A responsabilidade se estendera a danos

#!
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causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos,

com fiel observance das normas emanadas das autoridades competentes e das disposigoes

legais vigentes;

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a

CONTRATADA nao devera, mesmo apos o termino do Contrato, sem consentimento previo por

escrito do CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informacoes especificados

no paragrafo anterior, a nao ser para fins de execucao do Contrato;

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tambem de sua responsabilidade o

pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestafao dos

services contratados inclusive as contribuicoes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS,

emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluida qualquer solidariedade

do CONTRATANTE por eventuais autuacoes administrativas e/ou judiciais uma vez que a

inadimplencia da CONTRATADA, com referenda as suas obrigafoes, nao se transfere ao

CONTRATANTE;

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacao referente ao pagamento dos tributos,

seguros, encargos socials, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do

Contrato;

i) Responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Uniao,

Estado, munici'pio ou terceiros decorrentes da prestacao de services;
j) Respeitar as Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidacao das

Leis do Trabalho e legislacÿo pertinente;

k) Responsabilizar-se pela adocao das medidas necessarias a protecao ambiental e as

precaucoes para evitar a ocorrencia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o

disposto na legislacao federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n® 9,605,

publicada no D.O.U. de 13/02/98;
I) Responsabilizar-se perante aos orgaos e representantes do Poder Publico e terceiros por

eventuais danos ao meio ambiente causados por acao ou omissao sua, de seus empregados,

prepostos ou contratados;
m) Manter durante toda a execucao da obra, em compatibilidade com as obrigacoes por ele

assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificac§o exigidas na licitacao;
n) Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorrencias", onde serao registrados o

andamento dos servicos e os fatos relativos as recomendacoes da F1SCALIZACAO. Os registros

feitos receberao o visto da CONTRATADA e da FISCALIZACAO;
o) Colocar na obra como residente um Engenheiro com experiencia comprovada em execucao
de servicos semelhantes aos licitados, devendo seu nome ser submetido a aprovacao da SEINF,

apos a assinatura do Contrato.

10. DAS CONDIÿdES ESPECIAIS DA PRESTAÿAO DOS SERVICOS
10.1. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigences

e condicoes a seguir estabelecidas:
a) Prestar os servicos de acordo com os Projetos basicos e seus complements,•

b) Atender as normas da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, desempenho e qualidade dos servicos e

bens, bem como de cada material, materia-prima ou componente individualmente
considerado, mesmo que n§o sejam de sua fabricacao, garantindo seu perfeito desempenho;

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislacao pertinente, antes da l3
(primeira) medicao, cronograma e descricao da implantacao das medidas preventivas definidas
no Programa de Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao -PCMAT,
Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional - PCMSO e seus respectivos

responsaveis, sob pena de retardar o processo de pagamento;

'\ 0
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>'v?Wjisnÿlÿe) Registrar o Contrato decorrente desta licitagao no CREA, na forma da Lei, e apresentar o

comprovante de "Anotagao de Responsabilidade Tecnica" correspondente antes da

apresentagao da primeira fatura, perante a SEINF, sob pena de retardar o processo de

pagamento;

f) Registrar o Contrato decorrente desta licitagao junto ao INSS, e apresentar a matrfcula

correspondente antes da apresentagao da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena

de retardar o processo de pagamento;

g) Fornecer toda e qualquer documentagao, dilculo estruturai, projetos, etc., produzidos

durante a execugao do objeto do Contrato, de forma conventional e em meio digital;

h) Apresentar ate 05 (cinco) dias uteis, apos o recebimento da Ordem de Servigo urn novo

Cronograma Fisico- Financeiro adaptado a mesma, devidamente aprovado pela fiscalizagao da

SEINF, em 05 (cinco) vias;

i) Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem

necessarios, ate os limites previstos em lei.

j) A CONTRATADA concorda com a adequagao do projeto que integrar o edital de licitagao e as

alteragoes contratuais sob alegagao de falhas ou omissoes em quaiquer das pegas,

orgamentos, plantas, especificagoes, memoriais e estudos tecnicos preiiminares do projeto

nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato,

computando-se esse percentual para verificagao do limite previsto no § l9 do art. 65 da Lei n9

8.666, de 1993, conforme exigido pelo Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013.

11. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E FISCAUZACAO
11.1 Os servigos objeto desta Licitagao serao acompanhados pelo GESTOR especialmente

designado pelo CONTRATANTE para esse fim, e fiscalizados por engenheiro designado pela

SEINF, os quais deverao ter perfil para desempenhar tais tarefas, proporcionando a estes o

conhecimento dos criterios e das responsabilidades assumidas.

11.2. Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao GESTOR/FISCAL na

pessoa do Eng9. Lucas Daniel de Carvalho Santos, entre outras atribuigoes: planejar, coordenar
e solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter do CONTRATANTE, tempestivamente,

todas as providencias necessarias ao bom andamento da execugao do objeto licitado e anexar

aos autos do processo correspondente copia dos documentos escritos que comprovem as

solicitafoes de providencias;

11.3. Compete a FISCAUZACAO dentre outras atribuigoes:

a) Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA;

b) Solicitar o assessoramento tecnico, caso necessario;

c) Verificar e atestar as mediÿoes e encaminha-las para aprovagao do CONTRATANTE;

d) Zelar pela fiel execugao do objeto e pleno atendimento as especificafoes explicitas ou

implicitas;
e) Controlar a qualidade e quantidade dos materials utilizados e dos servigos executados,
rejeitando aqueles julgados nao satisfatorios;

f) Assistir a CONTRATADA na escolha dos metodos executivos mais adequados;

g) Exigir da CONTRATADA a modifica$ao de tecnicas inadequadas, para melhor qualidade na

execu?ao do objeto licitado;

h) Rever, quando necessario, o projeto e as especifica?6es tecnicas, adaptando-as as condi?oes
especfficas;

i) Dirimir as eventuais omissoes e discrepancies dos desenhos e especificaÿoes;

j) Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo CONTRATANTE, exigindo a

melhoria dos servifos dentro dos prazos previstos;

k) Anotar em expediente proprio as irregularidades encontradas, as providencias que

determinou os incidentes verificados e o resultado das medidas;
I) Estabelecer diretrizes, dar e receber informagoes sobre a execugao do Contrato; j

n,#
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m) Determinar a paralisagao da execugao do Contrato quando, objetivamente, constatada

uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidao;

n) Emitir atestados ou certidoes de avaliagao dos servigos prestados, das obras executadas ou

daquilo que for produzido pelo CONTRATADO;

o) Conhecer detalhadamente o Contrato e as clausulas nele estabelecidas;

p) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar as suas possibilidades de

corregao;

q) indicar ao gestor que efetue glosas de medigao por servigos/obras mal executados ou nao

executados e sugerir a aplicagao de penalidades ao CONTRATADO em face do inadimplemento

das obrigagoes;

r) Planiiha de Orgamento, contendo pregos unitSrios e totais de todos os itens dos servigos

constantes na documentagao anexa;

s) Composigao de custos dos Beneficios e Despesas Indiretas- BDI;

t) Cronograma Fisico-Financeiro compati'vel com a obra;

u) Proposta Comercial completa em meio magnetico na extensao XLS (elaborada

preferencialmente em EXCEL), com arredondamento de duas casas decimais, nao sendo

motivo de desclassificagao a sua nao apresentagao;

v) Confirmar a medigao dos servigos efetivamente realizados, dos cronogramas de execugao

do objeto contratado.

12. DO RECEBIMENTO DOS SERVIQOS
12.1. 0 objeto desta Licitagao sera recebido:
a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes, em ate 15 (quinze) dias da comunicagao da

CONTRATADA;

b) Definitivamente, pela equipe ou comissao tecnica, designada pelo CONTRATANTE, mediante

Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado pelas partes, em ate 90

(noventa) dias contados do recebimento provisorio, pertodo este de observagao ou vistoria

que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69

da Lei ns 8.666/93;
12.2. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo so podera ser emitido mediante
apresentagao da baixa da obra no CREA e no INSS.

13. DA FISCALIZACAO
13.1. A execugao contratual sera acompanhada e fiscalizada pela a Secretaria da Infraestrutura

do Municipio de Sobral, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo
com o estabelecido no art. 67 da Lei Federal ns 8.666/1993.

14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. No caso de inadimplemento de suas obrigagoes, a licitante estara sujeita, sem prejuizo

das sangoes legais nas esferas civil e criminal, as seguintes penalidades administrativas:
a) Muita;
b) Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a

Administrag3o, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

c) Deciaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

14.2. Incidira muita de 3% (tres por cento) sobre o valor de referenda para a licitagao, na

hipotese de o infrator retardar a execugao do certame, descumprir preceito normativo ou as
obrigagoes assumidas, tais como:
a) deixar de entregar documentagao exigida para o certame licitatorio;
b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela

Administragao;
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c) tumultuar a sessao publica da licitagao;

d) descumprir requisitos de habilstagao, a despeito da declaragao em sentido contrario;

e) propor recursos manifestamente protelatorios em sede de licitagao;

f) comportar-se de modo inidoneo;

g) fizer declaragao falsa;
h) cometer fraude fiscal;

i} praticar atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

j) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipotese de o infrator se

enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei

Complementar Federal n9 123, de 14 de dezembro de 2006;

14.3. Em caso de o vencedor recusar-se a assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar

o instrumento equivalente, incidira multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor

total da adjudicagao da Hcitagao, sem prejuizo das sangoes previstas no item 14.2.

14.4. 0 licitante recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadagao Municipal (DAM),

o qual podera ser substituido por outro instrumento legal, em nome do orgao contratante.

Caso nao o faga, sera cobrado pela via judicial.

14.5. Os efeitos da declaragao de inidoneidade permanecem enquanto perdurarem os motivos

que determinaram a aplicagao da penalidade ou ate que seja promovida a reabilitagao pelo

infrator perante a propria autoridade que a aplicou.

14.5.1. A reabilitagao sera concedida quando, apos o decurso do prazo de 2 (dois) anos a

contar da data em que foi publicada a decisao administrativa no Diario Oficial do Municipio, o

infrator ressarcir a administragao pelos prejuizos resultantes de sua conduta.

14.6. As sangoes previstas nas alineas "b" e "c" do item 14.1poderao ser aplicadas juntamente

com a prevista em sua na aiinea "a".
14.7. Nenhuma sangao sera aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditorio, na

forma da lei.

15. DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

15.1. A licitante que apresentar a menor proposta devera apresentar a Administragao da

CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data que solicitado

peio CONTRATANTE, comprovante de prestagao de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o

valor global do contrato que sera confeccionado, mediante a opgao por uma das seguintes

modalidades:

15.1.1. Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;

15.1.1.1. A garantia em aprego, quando em dinheiro, devera ser efetuada atraves de emissao e

pagamento de Documento de Arrecadagao Municipal, emitido pela Secretaria do Orgamento e

Finangas desta municipalidade, em favor do municipio de Sobral.

15.1.2. Seguro-garantia, modalidade "Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do

Prestador de Servigo"; ou

15.1.3. Fianga bancaria.

15.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao de

multa de 0,2% (dois decimos por cento) do valor global do Contrato por dia de atraso, ate o

maximo de 5% (cinco por cento).

15.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover o

bloqueio, a qualquer momento e de qualquer medigao, de pagamentos devidos a

CONTRATADA, ate o limite de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, a titulo de

garantia.

15.3.1. O bloqueio efetuado com base no item supra nao gera direito a nenhum tipo de

compensagao financeira a CONTRATADA.

15.3.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base no

item 15.3 por quaisquer das modalidades de garantia, caugao em dinheiro ou titulos da divida

r
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16. PRAZO DE VIGENCIA

16.1. O prazo de vigencia sera 120 (cento e vinte), contados a partir do 5g dia util apos a

emissao da Ordem de Service, podendo ser prorrogado de acordo com solicitagao e acordo

com as partes.

17. DEMAIS DISPOSICOES GERAIS

17.1. A parte CONTRATANTE podera realizar diligencia(s), inclusive de vistoria in loco, durante

todo o procedimento licitatorio, ate mesmo depois da respectiva homologagao, notadamente
para conferir a existence da possibilidade fi'sica, estrutura e laboral (empregados) por parte da

CONTRATADA, podendo a parte CONTRATANTE solicitar a CONTRATADA, a qualquer tempo, os

documentos que entender necessarios, ocasiao em que a empresa CONTRATADA tera um

prazo de ate 48 (quarenta e oito) boras para entrega-los a solicitante.
17.1.1. Na hipotese de constatagao de eventual incongruencia estrutural e/ou documental por

parte da CONTRATADA, ou mesmo outras razoes que impossibilitem a contratagao ou

indiquem qualquer prejufzo ao interesse publico, podera a parte CONTRATANTE tomar todas

as providences que se fizerem cabi'veis, inclusive desclassificar a parte licitante entao

vencedora do certame, aplicar sangoes, etc., tudo na forma da Lei.

17.2. Serao desclassificadas as propostas comerciais que apresentem pregos unitarios

superiores aos estimados pela CONTRATANTE.

17.3. Na proposta prevalecerao, em caso de discordancia entre os valores numericos e por

extenso, estes ultimos.
17.4. Os erros de soma ou multiplicacao, bem como o valor total proposto, eventualmente

configurados nas Propostas Comerciais das PROPONETES, serao devidamente corrigidos, nao

se constituindo, de forma aiguma, como motive para desc!assifica?ao da proposta.

17.5. A empresa licitante devera apresentar o mesmo pre?o unitario para servicos iguais. Caso

a empresa apresente preÿos unitarios diferentes, a Comissao ou SEINE fara a corregao,

considerando o menor dos pregos unitarios apresentados para os servigos iguais, nao se

constituindo, de forma aiguma, motivo para desclassificagao.

17.6. As LICITANTES deverao anexar, juntamente ao "Envelope B", midia(s) digital(is) (CD,

pendrive, etc.) com o(s) arquivo(s) editavel(is), preferencialmente em formal Excel, de sua

proposta, para posterior conference peia SEINE.

17.6.1. Caso a LICITANTE deixe de incluir no "Envelope B" a mi'dia digital referida no item

anterior, a Comissao podera conceder prazo impostergave! de 24 (vinte e quatro) horas para

que a omissao seja sanada, sob pena de desclassificagao da mesma.

/
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ANEXO B-PLANILHA DE PREQOS BASICOS

DISPONIVEIS ATRAVfe DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA: www.sobral.ce.gov.br, Selecione o

Servico: Licitacoes.
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ANEXO C-CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DISPON1VEIS ATRAVfe DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA: www.sobral.ce.eov.br, Selecione o

Servico: Licitacoes.
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ANEXO D-ESPECIRCACdES TECNICAS/ MEMORIAL DESCRITIVO

D1SPONIVEIS ATRAVES DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA: www.sobral.ce.gov.br. Selecione o

Servico: Licitacoes.
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ANEXO E-COMPOSICAO DE CUSTOS DO BDI

DISPONIVEIS ATRAVES DO SITE OFtCIAL DA PREFE1TURA: www.sobral.ce.gov.br, Selecione o

Servico: Licitacoes.
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ANEXO F-MODELO DE DECLARAÿAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data

A Comissao Permanente de Licitagao

Sobral-Ce

Ref: TOMADA DE PREQOS N° /2019-SEINF/CPL

Prezados Senhores

Pelo presente declaramos expressamente que esta empresa atraves de seu responsavei tecnico

visitou o local e a regiao onde serao executadas as obras referenciadas, e tomou conhecimento
de todas as informagoes e das condigoes locais que possam influir direta ou indiretamente na

execugao das mesmas. Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as
condigoes estabelecidas no Edital da licitagao e seus anexos.

Atenciosamente

FIRMA PROPONENTE / CNPJ

I
i

/

X
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ANEXO G - MODELO DE DECLARACAO-EMPREGADOR PESSOA jURIDICA

fnAfif-t riMnnA n/> r*A nnnnAmrMTr\

A Comissao Permanente de Licitagao

Sobrai-Ce
Ref.: TOMADA DE PRECOS N° /2019- SEINF/CPL

DECLARACAO .......................... por intermedio de seu

, portador (a) da Carteira de Identidade

DECLARA, para fins do disposto no inciso

., inscrita no CNPJ ns
representante legal o(a) Sr.(a)

e do CPF n?

V do art. 27 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei n? 9.854, de 27 de
n2

uuiuoro cse i»ya; que nao emprega menor ae aexoao anos errs craoarnc norurno. per tgoso ou

insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ( ).

mATAI

(NOME)

(Observaÿao: em caso afirmativo, assinalara ressalva acima).

\

/ \
/ #i/
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ANEXO H-MODELO DE CARTA DE FIANQA BANCARIA - GARANTIA DE EXECUCAO DO

CONTRATO

(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUICAO FINANCEIRA)

Local e data
A Prefeitura Municipal de Sobral

Sobral-Ce
Ref.: TOMADA DE PREQOS N° /2019- SEINF/CPL

Prezados Senhores
Pela presente Carta de Fianfa, o Banco XXXXXXXX, com sede na rua XXXXXXXX, CNPJ

XXXXXXXXX, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a Prefeitura Municipal de

Sobral, em carater irrevogavel e irretratavel como fiador solidario e principal pagador, com
expressa renuncia ao benefi'cio estatuido no artigo 827 do Codigo Civil Brasileiro, da firma

XXXXXXXXX, com sede na rua XXXXXXXXXX, CNPJ n° XXXXXXX ,da importancia de R$ XXXXXX

(XXXXXXXXXXXXXX), correspondente a XX (XXXXXXX por cento) do valor do Contrato, a qual sera

reajustada a partir da data de entrega dos Documentos de Habilitafao e Propostas Comerciais

da TOMADA DE PRECOS N°

reajuste constante do Contrato n°

n°

/2019- SEINF/CPL, na mesma periodicidade e formula de_,datado de XXXXXXX.

A presente fian?a e prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
afianÿada, das obriga?oes estipuladas no Contrato antes referido,celebrado, por nossa afiangada

e a Prefeitura Municipal de Sobral.

Por for?a da presente fianÿa e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-se este

Banco a pagar a Prefeitura Municipal de Sobral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado

do simples aviso que pela mesma Ihe for dado, ate o limite do valor fixado acima, quaisquer

importances cobertas por esta fianÿa.

Esta garantia vigorara pelo prazo superior a XX (XXXXX) dias do prazo do contrato acima

mencionado e seu(s) aditamento(s), ate a extinÿao de todas as obrigaÿoes assumidas por nossa

afianfada atraves do referido Contrato. Na ocorrencia de acrescimo contratual de valor, o valor

desta garantia sera aditado no valor proporcional ao montante acrescido ao contrato.

Nenhuma objegao ou oposi?ao da nossa afiangada sera admitida ou invocada por este Banco

para o fim de escusar do cumprimento da obrigafao assumida neste ato e por este instrument

perante a Prefeitura Municipal de Sobral.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianÿa esta devidamente contabilizada e que

satisfaz as determinates do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislate) bancaria

aplicaveis e que os signatarios deste instrument estao autorizados a prestar a presente fianfa.
Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianÿa

e que o valor da presente se contem dentro dos limites que Ihe sao autorizados pela referida
entidade federal.

A presente fian;a foi emitida em 01(uma) unica via.

Local e data

\

Nome do Representante Legal

(Reconhecer a firma)
Nome do Representante Legal
(Reconhecer a firma)
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ANEXOI - MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es) da futura contratada, indicando(s)

para assinatura do contrato:

NOME

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

PROFISSAO

RG

CPF

DOMICILIO

CIDADE

UF

TELEFONE/E-MAIL

l/
/
/ V

\i— \
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ANEXO J- MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejui'zo das sanfoes e multas previstas neste ato

convocatorio, que a empresa

pessoa juridical, CNPJ ne_
no valor de R$_
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2006,

cujos termos declaro conhecer na Integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preference como criterio de desempate no procedimento licitatorio da TOMADA DE PRE£OS N“

/2019-SEINF/CPL, realizada pela Prefeitura Municipal de Sobral.

(denominagao da_, receita bruta_endereco
e Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos

Nome e assinatura do representante

RG ns

\

"AA, w/
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ANEXO K-MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO(S) N°

CONTRATO N2 2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL E A EMPRESA

XXXXXXXXX, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

Aos XX (XX) dias do mes de XXXXXX do ano de 2018 (dois mil e dezoito), a Prefeitura Municipal

de Sobral, com sede na Rua Viriato de Medeiros, 1250 -Centro - Sobral -Ceara -CEP 62011-

060, CNPJ sob n® 07.280.803./0001-96, doravante denominada PMS e/ou CONTRATANTE, neste

ato representado pelo Secretario da Infraestrutura o Sr. DAVID MACHADO BASTOS, brasileiro,

j residente ecasado, portador da celula de identidade ne
domiciliado na Cidade de

e CPF ns_, Estado do
_,Estado do _
j aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada por

_(qualificar), residente e domiciliado na

Contrato, em conformidade com as disposigoes contidas na Lei no 8.666/93 e suas alteragoes,

na TOMADA DE PRECOS N°

tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrigao e mediante as Clausulas e
condigoes a seguir:

_, e a empresa
sito a_ _, inscrita noestabelecida na Cidade de

CNPJ sob n?_
j RESOLVEM celebrar este

/2019-SEINF/CPL e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA,

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1.0 presente Contrato tern como fundamento a Lei N5 8.666/93 e suas alteragoes, a TOMADA

DE PRECOS N°

CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrigao.
/2019-SEINF/CPL e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO
DE PRACA NA LOCAL1DADE DE FLORES, DISTRITO DE ARACATIACU, NO MUNICfPIO DE

SOBRAL/CE, de acordo com especificagoes contidas nos anexos do presente Edital. Em Regime

de Empreitada por Prego Unitario.

2.2. Os servigos serao executados de acordo com as condigoes estabelecidas no respectivo Edital

e seus ANEXOS, e em obediencia ao caderno de encargos do DAE e as Normas da ABNT.

2.3. Os valores a serem licitados foram adquiridos na tabela existente nos sites:

http://www.seinfra.ce.gov.br (Tabela SEINFRA 26-Sem Desonerafao), http://www.caixa.gov.br
(Tabela SINAPI ABRIL/2019), a!4m das demais composigoes de pregos constantes na

documentagao anexa.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. 0 valor global deste Contrato e de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXX), a ser pago com recursos
orgamentarios dos Tesouros Municipal, com a seguinte dotagao orgamentiria:

28.01.15.451.0040.2360. 44.90.51.00.1001.0000.00 (Tesouro Municipal).
\

CLAUSULA QUARTA-DO PRAZO \
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4.1. Os servifos, objeto desta licitafao, deverao ser executados e concluidos dentro do prazo de

60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do 5e dia util apos a emissao da Ordem de Servifo,

podendo ser prorrogado nos termos da Lei ne 8.666/93 e suas altera?6es.

4.2. Os pedidos de prorrogafao deverao se fazer acompanhar de um relatorio circunstanciado.
Esses pedidos serao analisados e julgados pela fiscalizagao da Prefeitura Municipal de Sobral.

4.3. Os pedidos de prorroga?ao de prazos serao dirigidos ao CONTRATANTE, ate 10 (dez) dias

antes da data do termino do prazo contratual.

4.4. Os atrasos ocasionados por motivo de for$a maior ou caso fortuito, desde que notificados

no prazo de 48 (quarenta e oito) boras e aceitos pelo CONTRATANTE, nao serao considerados

como inadimplemento contratual.

4.5. 0 prazo de vigencia sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir do 5s dia

util apos a emissao da Ordem de Servifo, podendo ser prorrogado de acordo com solicitaÿao e

acordo com as partes.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E DO REAJUSTAMENTO

5.1. Os pregos sao firmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da apresentaÿao da

proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os pre?os contratuais serao reajustados,

tomando-se por base a data da apresentagao da proposta, pela variafao dos indices constantes

da revista "CONJUNTURA ECONOMICS' (fndice Nacional da Construfao Civil-INCC) editada pela

Fundaÿao Getulio Vargas.

5.1.1. No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

R - V 1—1°
Io

Onde:

Valor do reajuste procurado;

Valor contratual dos servifos a serem reajustados;

fndice inicial - refere-se ao mes da apresentafao da proposta;

fndice final - refere-se ao mes de aniversario anual da proposta.

R

V

lo

OBSERVACAO: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totaimente
da quinta casa decimal em diante.

CLAUSULA SEXTA -DAS CONPICOES DE PAGAMENTO

6.1. 0 pagamento sera efetuado em ate 30 dias da emissao da nota fiscal referente a medigao

atestada da contratada pela contratante. As mediÿoes deverao ser elaboradas pela

CONTRATADA, de comum acordo com a fiscalizafao, referente aos services executados, e

entregues no Setor de Protocolo da PMS ate o dia 05 (cinco) de cada mes. As medi?oes terao

periodicidade mensal, entre os dias 01 (primeiro) e 30(trinta) de cada mes, exceto a primeira
que sera elaborada no inicio dos servifos ate o dia 30 (trinta) do mes corrente. A fiscaliza?ao
atestara os servi?os executados ate o dia 30 (trinta) de cada mes.
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SEINF, de 17 de Janeiro de 2019, publicada no DOM na mesma data, que normatiza, dentre

outras coisas, sobre local, prazos e documentos necessarios para compor o pedido de

pagamento/medifao encaminhado pela CONTRATADA.

6.3. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servifos prestados, copia da

quitaÿao das seguintes obrigafoes patronais referente ao mes anterior ao do pagamento:

a) Recolhimento das contributes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do

empregado), relativas aos empregados envolvidos na execu?ao do objeto deste instrumento;

b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

c) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a

partir do recolhimento destes encargos;

d) Relacao dos empregados utilizados nos servifos contratados assinada pela Fiscalizapao do

Contrato;

e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos serviÿos contratados.

f) Copia da ART da obra; e

g) Copia do CEI (Cadastro Especffico do INSS).

6.4. A CONTRATADA devera apresentar juntamente com cada medifao Relatorio Mensal sobre

Seguranp e Medicina do Trabalho da obra/frente de servi?o, indicando, se for o caso, os

acidentes ocorridos e respectivas providences tomadas, fiscalizafoes realizadas pela

Superintendence Regional do Trabalho e resultados destas, bem como as inspeÿoes de iniciativa

da propria CONTRATADA.

6.5. 0 pagamento de cada fatura dependera da apresentafao dos documentos e quitaÿoes acima

referidos.

6.6. 0 pagamento dos servifos sera efetuado ate o 302 (trigesimo) dia seguinte apos a emissao

da nota fiscal, desde que a documentafao protocolada atenda aos requisites estabelecidos neste

Edital.

6.7. Nos casos de eventuais atrasos ou antecipaÿoes de pagamentos, havera recomposifao ou

desconto com base nos juros de mora de 1% (urn por cento) ao mes pro rata die, a partir da data

do vencimento ate a data do efetivo pagamento.

CLAUSULA SETIMA -DAS CONDICPES GERAIS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

7.1. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisites e atender a todas as exigences e

condi?oes a seguir estabelecidas:

a) Recrutar pessoal habilitado e com experience comprovada fornecendo ao CONTRATANTE

relafao nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuiÿao/especificapao tecnica; P
\

b) Executar a obra atraves de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
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danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fungoes, podendo a SEINF

solicitar a substituigao daqueles cuja conduta sejam julgadas inconvenientes;

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se

prejudiquem o bom andamento e a boa prestagao dos servigos;

d) Facilitar a agao da FISCALIZACAO na inspegao da obra, prestando, prontamente, os

esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausencia ou omissao da

FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus

interesses, que possam interferir na execugao do Contrato, quer sejam eles praticados por

empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a danos causados
a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel

observance das normas emanadas das autoridades competentes e das disposigoes legais

vigentes;

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a

CONTRATADA nao devera, mesmo apos o termino do Contrato, sem consentimento previo por

escrito do CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informagoes especificados no

paragrafo anterior, a nao ser para fins de execugao do Contrato;

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tambem de sua responsabilidade o

pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestagao dos

servigos contratados inclusive as contribuigoes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS,

emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade do

CONTRATANTE por eventuais autuagoes administrativas e/ou judiciais uma vez que a

inadimplencia da CONTRATADA, com referenda as suas obrigagoes, nao se transfere ao

CONTRATANTE;

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagao referente ao pagamento dos tributos,

seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do Contrato;

i) Responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Uniao,

Estado, municipio ou terceiros decorrentes da prestagao de servigos;

j) Respeitar as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidagao das Leis

do Trabalho e legislagao pertinente;

k) Responsabilizar-se pela adogao dasmedidas necessarias a protegao ambiental e as precaugoes

para evitar a ocorrencia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na

legislagao federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nÿ 9.605, publicada no D.O.U. de

13/02/98;

I) Responsabilizar-se perante aos orgaos e representantes do Poder Publico e terceiros por

eventuais danos ao meio ambiente causados por agao ou omissao sua, de seus empregados,

prepostos ou contratados;

m) Manter durante toda a execugao da obra, em compatibilidade com as obrigagoes por ele
assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;

n) Manter nos locais dos servigos urn "Livro de Ocorrencias", onde serao registrados Or
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andamento dos servifos e os fatos relativos as recomenda0es da FISCALIZACAO. Os registros

feitos receberao o visto da CONTRATADA e da FISCALIZACAO;

o) Colocar na obra como residente urn Engenheiro com experience comprovada em execuÿao

de servi?os semelhantes aos licitados, devendo seu nome ser submetido a aprovaÿao da SEINF,

apos a assinatura do Contrato.

CLAUSULA OITAVA-DAS CONOICOES ESPECIAIS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

8.1. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigÿncias e

condifoes a seguir estabelecidas:

a) Prestar os servigos de acordo com os Projetos basicos e seus complementos;

b) Atender as normas da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) e demais normas

internacionais pertinentes ao objeto contratado;

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequafao, desempenho e qualidade dos servi?os e

bens, bem como de cada material, materia-prima ou componente individualmente considerado,

mesmo que nao sejam de sua fabricafao, garantindo seu perfeito desempenho;

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislafao pertinente, antes da 1§

(primeira) medi?ao, cronograma e descrifao da implantagao das medidas preventives definidas

no Programa de Condi?oes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru?ao - PCMAT,

no Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional - PCMSO e seus respectivos

responsaveis, sob pena de retardar o processo de pagamento;

e) Registrar o Contrato decorrente desta licita?ao no CREA, na forma da Lei, e apresentar o

comprovante de "Anota?ao de Responsabilidade Tecnica" correspondente antes da

apresentaÿao da primeira fatura, perante SEINF, sob pena de retardar o processo de pagamento;

f) Registrar este Contrato junto ao INSS, e apresentar a matricula correspondente antes da

apresenta?ao da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de

pagamento;

g) Fornece toda e qualquer documenta?ao, calculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante

a execuÿao do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital;

h) Apresentar ate 05 (cinco) dias uteis, apos o recebimento da Ordem de Serviÿo urn novo
Cronograma Fisico-Financeiro adaptado a mesma, devidamente aprovado pela fiscalizafao da

Secretaria da Infraestrutura, em 05 (cinco) vias;

i) Aceitar, nas mesmas condifoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem

necessarios, ate os iimites previstos em lei.

j) A CONTRATATADA concorda com a adequafao do projeto que integrar o edital de licitafao e as

alterafoes contratuais sob alegagao de falhas ou omissoes em qualquer das pe?as, orÿamentos,

plantas, especificagoes, memorials e estudos tecnicos preliminares do projeto nao poderao

ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse

percentual para verificafao do limite previsto no § l9 do art. 65 da Lei n9 8.666, de 1993,

conforme exigido pelo Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013. /........t[«.. - — ... V,~.
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CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E FISCAUZACAO

9.1. Os servigos objeto deste Contrato serao acompanhados pelo GESTOR especialmente

designado pelo CONTRATANTE para esse fim, e ftscalizados por engenheiro designado pela SEINF,
**

yr w.

conhecimento dos criterios e das responsabilidades assumidas.

9.1.1. Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao GESTOR/FISCAl na

pessoa do Engenheiro Civil Lucas Daniel de Carvalho Santos, entre outras atribuigoes: planejar,

coordenar e solicitar da CONTRATADA e seus preDOstos, ou obter do CONTRATANTE,

tempestivamente, todas as providencias necessarias ao bom andamento da execugao do objeto

licitado e anexar aos autos do processo correspondente copia dos documentos escritos que

comprovem as solicitagoes de providencias;

9.1.2. Compete a FISCAUZACAO dentre outras atribuigoes:

a) txigir »e« cumprimenio uo uonirato e seus ADIuvuipeta cu« t KAIAUA;

bj Solicitar o assessoramento tecnico, caso necessario;

c) Verificar e atestar as medigoes e encaminha-las para aprovagao do CONTRATANTE;

cij zÿiar peia »e« execugao ao oajeio e pieno aienaimcruo as especmcagoes expr.cuas ou

imptlcitas;

e) Controiar a qualidade e quantidade dos materials utilizados e dos servigos executados,
rejeitando aqueles julgados nao satisfatorios;

j Mssisur a LUNIKAIAUA na escotna aos meioaos cxecuavos mats auequauos;

g) Exigir da CONTRATADA a mGdificagao de tecnicas inadequadas, para melhor qualidade na

execugao do objeto licitado;

DA», •'inriA *-i /t/- t* 'irjs*. rs ye, r- ,

especiftcas;

i) Dirimir as eventuais omissoes e discrepancies dos desenhos e especificagoes;

j) Verificar a adequabiiidade dos recursos empregados pelo CONTRATANTE, exigindo a melhoria
dos services dentro dos prazos previstos;

k) Anotar em expediente proprio as irregularidades encontradas, as providencias que

determinou os incidentes verificados e o resultado dessas medidas;

I) Estabelecer diretrizes, dar e receber informagoes sobre a execugao do Contrato;

mj ueietromar a paraasugao aa execugao ao oonuato quanuo, oojeuvamcrne, consiataaa uma

irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidao;

\ •#
n) Emitir atestados ou certidoes de avaliagao dos servigos prestados, das obias executadÿ ou !

!

/ 1\
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daquilo que for produzido pela CONTRATADA;

o) Conhecer detalhadamente o Contrato e as clausulas nele estabelecidas;

p) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar as suas possibilidades de

corre?ao;

q) Indicar ao gestor que efetue glosas de medi?ao por servigos/obras mal executados ou nao

executados e sugerir a aplicagao de penalidades ao CONTRATADO em face do inadimplemento

das obriga?oes;

r) Planilha de Or?amento, contendo pre?os unitarios e totais de todos os itens dos servifos
constantes do ANEXO B-PLANILHA PRECOS BASICOS;

s) Composifao de custos dos Beneficios e Despesas Indiretas -BDI, conforme ANEXO E;

t) Cronograma Fi'sico-Financeiro compattvel com a obra; conforme ANEXO C;

u) Proposta Comercial completa em meio magnetico na extensao XLS (elaborada

preferencialmente em EXCEL), com arredondamento de duas casas decimais, nao sendo motivo

de desclassificafao a sua nao apresentafao;

v) Confirmar a medigao dos servifos efetivamente realizados, dos cronogramas de execugao do

objeto contratado.

CLAUSULA DÿCIMA - DAS SUBCONTRATACOES

10.1. A CONTRATADA podera sub-empreitar parte da obra, desde que formalmente autorizada

pelo CONTRATANTE, conforme exigences:

10.1.1. Serao aceitas subcontratafoes de outros bens e servifos para o fornecimento do objeto

deste Contrato. Contudo, em qualquer situafao, a PROPONENTE vencedora e a unica e integral

responsavel peio fornecimento global do objeto.

10.1.2. Em hipotese nenhuma havera relacionamento contratual ou legal do CONTRATANTE com

os subcontratados.

10.1.3. 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilizaÿao de subcontratadas por razoes

tecnicas ou administrativas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. O objeto deste Contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizaqiao, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes, em ate 15 (quinze) dias da comunicaÿao da
CONTRATADA;

b) Definitivamente, peia equipe ou comissao tecnica, designada pelo CONTRATANTE, mediante
Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado pelas partes, em ate 90

(noventa) dias contados do recebimento provisorio, periodo este de observaÿao/Ou vistoria que

y#
iA....... * »- •> ..-ÿ.a.mwmwW'1
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comprove a adequate do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei

ne 8.666/93.

11.2. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo so podera ser emitido mediante

apresentagao da baixa da obra no CREA e no INSS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. A licitante que apresentar a menor proposta devera apresentar a Administrate da
CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data que solicitado

pelo CONTRATANTE, comprovante de prestaÿao de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor

global do contrato que sera confeccionado, mediante a opto por uma das seguintes

modatidades:

12.1.1. Caufao em dinheiro ou titulos da divida publica;

12.1.1.1. A garantia em aprefo, quando em dinheiro, devera ser efetuada atraves de emissao e

pagamento de Documento de Arrecadafao Municipal, emitido pela Secretaria do Orÿamento e

Finan?as desta municipalidade, em favor do municipio de Sobral.

12.1.2. Seguro-garantia, modalidade "Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do

Prestador de Servigo"; ou

12.1.3. Fianfa bancaria.

12.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentafao da garantia acarretara a aplicaÿao de

multa de 0,2% (dois decimos por cento) do valor global do Contrato por dia de atraso, ate o

maximo de 5% (cinco por cento).

12.3. 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administrate a promover o bloqueio,

a qualquer momento e de qualquer medito, de pagamentos devidos a CONTRATADA, ate o

limite de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, a titulo de garantia.

12.3.1. O bloqueio efetuado com base no item supra nao gera direito a nenhum tipo de

compensate financeira a CONTRATADA.

12.3.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base no

item 15.3 por quaisquer das modalidades de garantia, cauto em dinheiro ou titulos da divida

publica, seguro-garantia ou fian?a bancaria.

CLAUSULA P£CIMA TERCEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. No caso de inadimplemento de suas obrigafoes, a contratada estara sujeita, sem prejuizo

das sanÿoes legais nas esferas civil e criminal, as seguintes penalidades administrativas:

a) Multa;

b) Suspensao temporaria de participate em licitato e impedimento de contratar com a

Administrate* per prazo nao superior a 2 (dois) anos;

c) Declarato de inidoneidade para licitarou contratar com a Administrate Publica.
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13.2. As multas serao estipuladas na forma a seguir:

a) multa moratoria de 0,33% (trinta e tres centesimos por cento) por dia de atraso na entrega de

material ou execute de servi$os, ate o limite de 9,99%, correspondente a ate 30 (trinta) dias de

atraso, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, exclut'da, quando for o
caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;

b) multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudica?ao da licitagao em

caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento

equivalente;

c) multa de 3% (tres por cento) sobre o valor de referenda para a licitafao, na hipotese do

infrator retardar o procedimento de contratafao ou descumprir preceito normativo ou as

obriga?oes assumidas, de acordo com as hipoteses exemplificativas previstas no art. 55, inciso

III, ah'neas "a" a "f", do Decreto Municipal n® 1886/2017;

d) multa de 3% (tres por cento) sobre o valor total da adjudicate da licitagao, quando houver

descumprimento das normas juridicas atinentes ou das obrigaÿoes assumidas de acordo com as

hipoteses exemplificativas previstas no art. 55, inciso IV, ah'neas "a" a "o", do Decreto Municipal

ne 1886/2017;

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudica?ao da licitaÿao, na hipotese de

o infrator entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificafoes e condigoes

contratadas e/ou com vi'cio, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto improprio para

o fim a que se destina;

f) multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando o infrator

der causa, respectivamente, a rescisao do contrato;

g) multa indenizatoria, a titulo de perdas e danos, na hipotese de o infrator ensejar a rescisao do

contrato e sua conduta implicar em gastos a Administrate Publica superiores aos contratados

ou registrados.

13.2.0 CONTRATADO recolhera a multa por meio de:

13.2.1. Documento de Arrecadafao Municipal (DAM), podendo ser substituido por outro

instrumento legal, em nome do Orgao contratante. Caso nao o fafa, sera cobrado pela via

judicial.

13.2.2. Descontos ex-officio de qualquer credito existente da CONTRATADA ou cobradas

judicialmente e terao como base de cÿlculo o cronograma inicial dos serviÿos.

13.3. Os efeitos da declarato de inidoneidade permanecem enquanto perdurarem os motivos

que determinaram a aplicato da penalidade ou ate que seja promovida a reabilitato pelo

infrator perante a propria autoridade que a aplicou.

A13.3.1. A reabilitato sera concedida quando, apos o decurso do prazo de 2 (dois) anos a contar

da data em que foi publicada a decisao administrativa no Diario Oficial do Municipio, o infrator <$?
ressarcir a administrate pelos prejutzos resultantes de sua conduta.

&
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13.4. As sangoes previstas nas aiineas "b" e "c" do item 13.1poderao ser aplicadas juntamente

com a prevista em sua na alinea "a".

13.5. Nenhuma sangao sera aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditorio, na forma da

lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. 0 CONTRATANTE podera rescindir o Contrato, independente de Interpelagao judicial ou

extrajudicial e de qualquer indenizaÿao, nos seguintes casos:

a) 0 nao cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificafoes ou

prazos, por parte da CONTRATADA;

b) A decretafao de falencia ou a instaurafao de insolvencia civil da CONTRATADA;

c) O cometimento de infracdes a Legislaÿao Trabalhista por parte da CONTRATADA;

d) Razoes de interesse publico ou na ocorrencia das hipoteses do art. 78 do Estatuto das
Licitagoes;

e) A ocorrencia de caso fortuito ou de forfa maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

15.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-CE, como o unico competente para dirimir

quaisquer duvidas oriundas deste Contrato, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias

de iguai forma e teor, para que surta seus juridicos e legais efeitos, na present das testemunhas

adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF: CPF:

:#Y\
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ANEXO L- MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

(PAPELTIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data
A Comissao Permanente de Licita?ao
Sobral-CE
Ref.: TOMADA DE PRECOS N° /2019-SEINF/CPL

Prezados Senhores
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execu$ao das obras objeto do Edital de TOMADA DE

/2019-SEINF/CPL, peio prefo global de R$_
.}, com prazo de execu?ao de

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitaÿao, nos comprometemos a assinar o

contrato no prazo determinado no documento de convoca?ao, indicando para esse fim o Sr._, Carteira de Identidade n°.
e CPF

PRECOS N°

J dias corridos.(.

Orgao Expedidorexpedida em _/_/._,como representante legal desta empresa.n°

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de

dias corridos, a contar da data de abertura da licita?ao.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi?oes estabelecidas no

Edital da licitagao e seus anexos.
Atenciosamente

FIRMA PROPONENTE / CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / CPF
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