
A  Comissao  Permanente  de  Licitapao  da  Prefeitura  Municipal  de  Abaiara,  designada  atraves  de
Portaria  n°  0501087/2021-GP,  de  05  de  Janeiro  de  2021,  toma  ptiblico  para  conhecimento  dos
interessados  que  recebera  ate  as  08:30  horas  do  dia  29  de junho  de  2021,  em  sua  sede  na  Rua
Expedito  Oliveira das Neves, n° 70,  Centro, Abaiara-CE, os envelopes contendo DOCUMENTOS
DE  HABILITACAO  -  Envelope  "A"  e  PROPOSTA  DE  PRECOS  -  Envelope  "a",  relativo  a
Tomada  de  Pre9os  n°  2021.06.09.1,  do  tipo  MENOR  PRECO  POR  ITEM,  para  a  escolha  de
empresa para a execucao  dos  servi9os objeto desta licitagao,  observadas as normas e  condic6es da
referida Tomada de Pregos, e as disposig6es contidas na Lei n° 8.666, de 21  de Junho de  1993, com
suas alterap6es posteriores.

a      Neste edital ser5o encontrados nomes, palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos significados
abaixo:
I.  CONTRATANTE  -Prefeitura  Municipal  de  Abaiara/CE,  atrav6s  da  Secretaria  Municipal  de
Obras, Infraestrutura e Transporte.
2. PROPONENTE/INTERESSADO/LICITANTE -aqueles que participan desta Licitagao.
3. CONTRATADA -a vencedora desta licitagao.
4. CPL -Comissao Permanente de Licitapao.

Integram o presente Edital, os seguintes anexos:

ANEXO I - Planilha Orcamentiria
ANEXO 11 - Minuta do Contrato

I - DO OBJET0
I.1  -Esta  licitapao  tern por  objeto  a  Contratagao  de  servigos  a  serem prestados  na locapao  de  01

(uma)   retroescavadeira  de  pneus,   01   (urn)   caminhao  basculante  e   01   (urn)  caminh5o   tanque,
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Convocat6rio.

2 - DA PARTICIPACAO
2.1  -Somente poderao participar desta licitagao, as empresas inscritas no Cadastro de Fomecedores
da Prefeitura Municipal  de Abaiara/CE,  ou  que  atendam todas  as  condig5es  de  cadastramento  da
Prefeitura, de acordo com o art. 22, § 2°, da Lei n. 8.666/93, e suas alterag6es posteriores.
2.2  -  Poderao  participar  desta  licitapao   fima  individual  ou  sociedade  comercial  regularmente
estabelecida  neste  pals,  que  satisfapam  todas  as  condic6es  deste  Edital  de  Tomada  de  Pregos,
especificag6es e normas, de acordo com os anexos, parte integrantes do presente.
2.3 -Nao sera admitida a participagao dos interessados sob forma de cons6rcio.
2.4  -  Nao  podera  participar  desta  licitapao  empresa  declarada  inid6nea por  6rgao  ou  entidade  da
administrapao direta, por autarquias,  fundag6es e empresas pdblicas,  sociedades de economia mista
e por demais entidades controladas  direta ou indiretamente pela Uniao,  Estados,  Distrito  Federal  e
Municipios.
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2.5  -  A  licitante  que  pretender  se  fazer  representar  nesta  licitapao,  devera  entregar  ;`Cori5sao,
js#oernt:ac°Amd£:ne£:tvr:[g°apoesd:ecphfdo°%%r#A°3Cp6Zffii:te#icfdRapE°;pcfit6fri:€im3efe#eiusT°Er

CERTAME com firma reconhecida em cart6rio, caso contrdrio, devera ser apresentado documento
que  identifique  a  assinatura  do  outorgante,   OU  PbBLICA,  outorgando  amplos  e  especificos
poderes para o mandatdrio representar a licitante nesta licitagao.  Quando o representante  for titular
da empresa devefa entregar original ou c6pia autenticada por cart6rio competente ou por Servidor
da Administrapao do docurnento que comprove tal condigao.
2.6 -Este Edital e seus Anexos serao fomecidos na sede da Comissao Permanente de Licitagao, sito
na Rua Expedito Oliveira das Neves, n° 70, Centro, Abaiara/CE, no hordrio de 08:00 as  13:00 horas,
mediante recolhimento da importincia de R$ 30,00 (trinta reais), que devera ser paga junto ao Setor
de AITecada9ao do Municipio, atraves de Documento de Arrecadapao Municipal - DAM. Este valor
refere-se ao custo de c6pia reprografica do Edital e seus Anexos ou ainda de forma gratuita atrav6s

a      a-o--e-n-d;;e`;-o
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eletr6nico: www.tee.ce.

3 - DA HABILITACAO
3.1 -Pessoa Juridica:
3.1.1  -As  empresas  interessadas habilitar-se-ao para a presente  licitagao,  mediante  a apresentagao
dos seguintes documentos, os quais serao analisados quarto a sua autenticidade e ao seu prazo de
validade:
3.1.2 -Certidao Negativa de Debitos quanto a Divida Ativa da Uniao;
3. I .3 -Certidao Negativa de D6bitos de Tributos e Contribuig6es Federais;
3.1.4 -Certidao Negativa de Debitos Estaduais;
3.1.5 -Certidfro Negativa de Debitos Municipais;
3. I .6 -Certidao Negativa de D6bitos do INSS;
3.1.7 -Certificado de Regularidade do FGTS;
3.1.8  -  Certidfro  Negativa  de  Debitos  Trabalhistas  -CNDT,  emitida  pelo  Tribunal  Superior  do
Trabalho - TST;
3.1.9 -Prova de inscri9ao no Cadastro Nacional das Pessoas Juridicas -CNPJ;
3.1.10 -Registro Comercial, no caso de empresa individual;
3.1.11  -Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou  Contrato  Social  em  vigor,  devidamente  registrado,  em  se
tratando   de   sociedades   comerciais,   e,   no   caso   de   sociedades   por   ap5es,   acompanhado   de
documentos de eleigao de seus admihistradores;
3.I.12  -Inscricao  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,  acompanhada  de  prova  de
diretoria em exercicio;
3.1.13  -Balanco  Patrimonial  e  demonstrap6es  contabeis  do  dltimo  exercicio  social, ja  exigiveis  e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua
substituigao  por  balancetes  ou  balangos  provis6rios,  podendo  ser  atualizados  por  indices  oficiais

quando encerrados ha mais de 3  (tres) meses da data de apresentagao da proposta, nao sendo aceito
sua substituicao por quaisquer outros documentos;
3.1.14 -Certidao Negativa de Fal€ncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

juridica;
3.1.15   -   Comprovagao   de   aptidao  para  desempenho   de   atividade  pertinente   e  compativel  em
caracteristicas,   quantidades   e   prazos   com   o   objeto.  da  licitagao,   sendo   esta  feita   mediante   a
apresentapao  de  atestado  fomecido  por pessoa juridica  de  direito  ptiblico  ou privado,  com  firma
reconhecida  em  cart6rio,  caso  contrario,   devera  ser  apresentado  documento  que  identifique  a

Rua  Expedito Oliveira das Neves,  n° 70 -Centro -ABAIARA/CE CNPJ:  07.411.531/0001 -16  -FONE:  8835581254
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assinatura do outorgante;                                                                                                     ` ~
3.1.16    -    Comprovagao    de    inscrigao    da   Pessoa   Juridica   junto    ao    Conselho    Regional    de
Administragfro - CRA.
3.1.17 -Declarapao emitida pela Empresa de que nao possui em seu quadro de pessoal, empregados
menores   de   18   (dezoito)   anos   em  trabalho  notumo,   perigoso   ou  insalubre   e  menores  de   16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz a partir de  14 (quntorze) anos,
mos termos do inciso XXXIII, do art. 70 da Constituicao Federal.

3.2  -Os docunentos de hal]ilitapao deverao  ser apresentados em original ou por qualquer processo
de   c6pia   autenticada   por   cart6rio   competente   ou.  por   Servidor   da   Administrapao,   estando
perfeitamente  legiveis  sem  conter  borr6es,  rasuras,  emendas  ou  entrelinhas,  dentro  do  prazo  de
validade para aqueles cuja validade possa expirar.

f|i3in°Sfo¥:uFu:tfq:engptiiev:Pen|£#;ded*#]c*ftygfo:::ffr£:sri°dedvLL:Teten:°;;+is
emitidos  ha,  no  max.imo,  90  (noventa)  dias,  contados  ate  a  data  da realizagao  da  licitagao  ou,  se
emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagao do 6rgao expedidor.
3.4  -Ficam  excluidos  da validade  de  90  (noventa)  dias  os  atestados  tdenicos  e  comprovap6es  de
inscrig6es.
3.5  -  Somente  sera  aceito  o  documento  acondicionado  no  envelope  n.  01,  n5o  sendo  admitido
posteriormente  o  recebimento  de  qualquer  outro  documento,  nem  a  autenticagao  de  c6pia  de
qualquer  documento  por  Servidor  da  Administragfo,  nem  permitido  a  licitante  fazer  qualquer
adendo em documento entregue a Comiss5o.
3.6  -   A  documentagao  apresentada  integrara  os   autos  do  processo   e  nao   sera  devolvida.   A
apresentapao  de  quaisquer documentos  atravds  de c6pias  reprograficas  sem a devida autenticagao
por  cart6rio   competente   ou  por   Servidor  da  Administragao,   invalidara  o   documento,   e,   por
consequ€ncia, inabilitara o licitante.
3.7   -   Caso   a   licitante   seja   Microempresa   ou   Empresa   de   Pequeno   Porte   devera   apresentar
Declaracao que comprove tal situapao.

fl:;8d=A*coe:en:::::::fafevae*fiT##en:e¥£:9£,afrd::e]#iac#::n;jtegod:
seguinte inscrigiv :

A
Comissao Permanente de Licitagao
Prefeitura Municipal de Abaiara/CE
Tomada de Pregos n. 2021.06.09.1
Razao Social da Empresa
Envelope n. 01  -Documentos de Habilitapao

ORIENTACOES S0BRE A FASE DE HABILITACAO:
3.9 -Na forma do que disp6e o Art.  42,  da Lei Complementar n°  123, de  14 de dezembro de 2006,
alterada pela Lei Complementar n°  155, de 27  de outubro de 2016,  a comprovapao  da regularidade
fiscal  e  trabalhista  das  microempresas  (ME)  e  empresas  de  pequeno  porte  03PP)  somente  sera
exigida para efeito de assinatura do contrato.



u

u



fiji_-S

a

•,;.rIT.',-::i+`,
Prefeitura Municipal de AbaiaJ.a

gN°py=oRo¥.gL¥5U3T;oCo[oE?it         =
\\\`

\'

3.10  -Para efeito  do  disposto  no  subitem acima,  as microempresas  (ME)  e  empresas  de-Pireno
porte  (EPP),  por  ocasiao  de participagao  neste  procedimento  licitat6rio,  deverao  apresentar toda a
documentagao exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
esta apresente alguma restri9ao.
3.11   -Havendo   alguma   restricao   na   comprovagao   da   regularidade   fiscal   e   trabalhista,   sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias dteis, contado a partir do momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a criterio da Administrapao Pdblica,
para  a  regularizagao  da  documentapao,  pagamento  ou  parcelamento  do  d6bito,  e  emissao  de
eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.
3.12  -  A  nao  regularizagao  da  documentacao,  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior,  implicara
decadencia  do  direito  a  contratagao,  sem  prejuizo  das  sanc6es  previstas  no  Art.   81,  da  Lei  n°
8.666/93,  sendo  facultado  a  Administragao  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de
classificapao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.
3.13  -Serao  inabilitadas  as licitantes que nao  atenderem as  exigencias desta Licitagao referentes  a
fase  de  habilitapao,  ben  como  que  apresentarem  os  documentos  defeituosos  em  seu  contetido  e
forma,  e  ainda,  serao  inabilitadas  de forma superveniente as ME  ou EPP  que nfo  apresentarem  a
regularizagao da documentagao de Regularidade Fiscal. e Trabalhista no prazo definido acima.

4 - DA PROPOSTA
4.1   -A  empresa  licitante  devera  entregar  a  Comissao,  ate  a  hora  e  dia  previstos  neste  Edital,
envelope fechado tendo no frontispicio os seguintes dizeres:

A
Comissao Permanente de Licitagao
Prefeitura Municipal de Abaiara/CE
Tomada de Pregos n. 2021.06.09.1
Raz5o Social da Empresa
Envelope n. 02 - Proposta de Pregos

a    :;:p-r££Se:rp°rpe:::a:edme ::e::ia:ervaesruar°ass eorua:me::r]tidaass, ears;Sid(a:mpa!r v::p:e¥e:taietLe t;I:gbarLada° sde:

entregue a Comissao de Licitacao em envelope fechado.
4.2.1  -Na proposta de pre9os deverao constar os seguintes dados:
a) Identificapao obrigat6ria dos pregos apresentados para os servigos;
b) Servicos a serem executados, iguais ao objeto desta licitagao;
c) Pre9o Unitdrio e Global por quanto a licitante se compromete a executar os servigos objeto desta
Licitapao, expressos em reais em algarismo e por exteriso;
d) Prazo de validade da Proposta, que sera de, no minimo, 60 (sessenta) dias;
e) Prazo de execugao dos servicos, de acordo com cada item cotado.
4.2.2   -   A   proposta   de   pregos   devera   vir   munida   de   orcamento(s)   detalhado(s),   contendo   a
especificacao do Grupo/Subgrupo/Servigo, a quantidade, a unidade, o prego unitalio e o prego total,
em algarismo,  assim  como  da composicao  de  custos  unitdrios  dos  servigos,  do  cronograma fisico-
financeiro  e  do  demonstrativo  de  taxa de  Beneficios  e  Despesas  Indiretas  -  BDI  e  da  Planilha  de
Encargos  Sociais,  com  suas  devidas  composig6es,  devendo   serem  devidamente  assinadas  pelo
representante legal da proponente, sob pena de desclassificapao da mesma.

Rua  Expedito Oliveira das  Neves,  n° 70 . Centi.o -ABAIARA/CE -CNPJ: 07.411.531/0001-16 .  FONE:  8835581254
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4.2.2.1  -O(s) orgamento(s) detalhado(s), contendo a especificagao do Grupo/Subgrupo/Servii5iTa
quantidade, conforme item anterior, deverao ter seus items e quantitativos identicos aos apresentados
nas planilhas fomecidas  conjuntamente a este edital, nao  sendo permitido  ao licitante altera-la (em
seu  conteddo  e  quantitativos)  sob  pena  de  imediata  desclassificagao.  Cabera  apenas  ao  licitante
fomecer os precos para a execugao dos servigos solicitados.
4.2.2.2  - No  caso  de  erro  na coluna UNIDADE,  a Comissao  considerara como  correta  a Unidade
expressa no Orgamento da Prefeitura Municipal de Abaiara para o item.
4.3  -  Os valores contidos mos orgamentos  serao considerados em moeda corrente nacional (REAL)
mesmo que nao contenham o simbolo da moeda (RS);
4.4  -  Os  pregos  constantes  do  or¢amento  da  licitante  deveran  conter  apenas  duas  casas  decimals
ap6s a virgula,  cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os nineros ap6s as
duas casas decimais dos centavos.
4.5  -  Independente de declarapao expressa fica subentendida que no valor proposto estao incluidas

a      todas as despesas necessdrias a execugao dos servigos, inclusive as relacionadas com
4.5.1  -materiais, equipamentos e mao-de-obra;
4.5.2 -carga, transporte, descarga e montagem;
4.5.3  -encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios e outros;
4.5.4 -tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licengas, alvaras, multas e/ou qualquer infrag6es;
4.5.5   -   seguros   em   geral,   ben   como   encargos   decorrentes   de   fen6menos   da   natureza,   da
infortunistica e  de  responsabilidade  civil  para quaisquer  danos  e prejuizos  causados  a  Contratante
e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execugao dos servicos;

®

5 - DOs pROcEDIMnNTOs
5.1   -  Os  envelopes  01   -Documentagao  e  02  -  Proposta,  todos  fechados,  serao  recebidos  pela
Comissao no dia, hora e local definidos no preinbulo deste Edital.
5.2 -Ap6s o(a) Presidente da Comissao receber os envelopes 01  e 02, e declarar encerrado o prazo
de recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido e nem serao  aceitos documentos outros
que nao os existentes mos referidos envelopes.
5.3   -  Em  seguida,   serao  abertos  os  envelopes  contendo  os  docunentos  exigidos  para  fins  de
habilitapao.  A  Comissao  examinara  os  aspectos  relacionados  com  a  suficiencia,  a  formalidade,  a
idoneidade  e  a  validade  dos  documentos,  al6m  de  conferir  se  as  c6pias  porventura  apresentadas
estao devidamente autenticadas por cart6rio competente ou por Servidor da Administrapao.
5.4  -  Os  documentos  de  habilitagao  serao  rubricados  pelos  membros  da  Comissao,  em  seguida
postos a disposigao dos prepostos das licitantes para que os examinem e os rubriquem.
5.5    -   A   Comissao   examinara   possi'veis    apontamentos   feitos   por   prepostos   das   licitantes,
manifestando-se sobre o seu acatamento ou nao.
5.6 -Se presentes os prepostos das licitantes a sessao, o Presidente da Comissao fara diretamente a
intimagao dos atos relacionados com a habilitapao e inabilitap5o das licitantes, fundamentando a sua
decisao  registrando  os  fatos  em  ata.  Cabers  aos  prepostos  das  licitantes  declararem  intengao  de
interpor recurso,  a fim  de  que  conste  em  ata e  seja  aberto  o  prazo  recursal.  Os  autos  do  processo
estarao com vista franqueada ao interessado na presenga da Comissao.
5.7 - Caso nao estejan presentes a sessao os prepostos das licitantes, a intimagao dos atos referidos
no  item  anterior sera feita atraves de publicagao  em Jomal de  Grande  Circulagao  no  Estado  ou na
Imprensa  Oficial,  iniciando-se  no  dia  util  seguinte  a .publicagao  o  prazo  de  05  (cinco)  dias  uteis

previsto em lei para a entrega a Comissao das raz6es e contra raz5es de recursos a serem interpostos
pelos recorrentes. A sessao sera suspensa.

Rua  Expedito Oliveira das  Neves,  n° 70 -Centro ABAIARAICE-CNPJ¥16 FONE:  8835581254
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5.8 -Decorridos os prazos e proferida a decisao sobre os recursos interpostos, a
I-J~`                `<`ryi`/-rd

data  e  horatio  em  que  clara  prosseguimento  ao  procedimento  licitat6rio,   cuja  comunicagao  as
licitantes  sera  feita  com  a  antecedencia  minima  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  da  data  marcada,
atrav6s de publicagao em Jomal de Grande Circulagao no Estado ou na Imprensa Oficial.
5.9  -  Inexistindo  recurso,  ou  ap6s,  proferida  a  decisao  sobre  recurso  intexposto,  a  Comissao  clara
prosseguimento  ao  procedimento  licitat6rio.  Inicialmente,  sera  devolvido  ao  preposto  da  licitante
inabilitada mediante recibo, o envelope fechado que diz conter a Proposta e demais documentos.
5.10  -Na ausencia de qualquer preposto  de licitante,  a Comissao  mantera em seu poder o referido
envelope, que devefa ser retirado pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida
no aviso que marca a data da sessao de prosseguimento do procedimento licitat6rio.
5.11  -Sera feita,  em seguida, a abertura do Envelope 02. A Comissao conferird se foran entregues
no referido envelope a Proposta.

a    :;;:c;o PFoieagi:;g:' p:oSo°sTa;SSo5°na[on;actfe:£i:eJnYOL:£e%EmNe::; u[:i:i:i:::I:'ens:[r:s° d::taemj::tdal°Sse:£
motivo de DESCLASSIFICACAO da proposta.
5.13    -   A   Comissao   fara,   entao,   o   ordenamento   das   propostas   das   demais   licitantes   nao
desclassificadas pela ordem crescente dos pregos nelas apresentados, sendo aquela que apresentar o
menor preco declarada vencedora.
5.14 -Caso seja encontrado erro ou erros a Comissao promovera desclassificapao da proposta e fara
a mesma verificagao  com relapao  a proposta da licitante  que  apresentou o  segundo menor pre¢o  e
assim  sucessivamente,  observada  a ordem  crescente  dos  valores  das  propostas  de  pregos,  ate  que
uma mesma empresa tenha  sua Proposta de  Precos  em conformidade  com todos  os requisitos  do
Edital.
5.15 -Caso duas ou mais licitantes que nao tenham sido desclassificadas apresentem suas propostas
com pregos iguais, a Comissao fara sorteio para classifica-las, e adotara os procedimentos previstos
neste caprfulo.
5.16 -A Comissao,  ap6s os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capitulo,  suspendera
a sessao a fim de que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da Comissao e pelos prepostos
dos licitantes que participam da licitacao.

a     :i:e7taiesn:e par:;:]rieasga°os d::e:t°osst°rse]adca;Son[::1;t=ct:i ao js;]Sgs::en°t(oa)da:r;:[odpeonstteas:afuncd°:i::i:dfoar:

sua decisao e registrando os atos em ata.  Cabera aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre
a intencao de interpor ou nao recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal.  Os
autos  do  processo  estarao  com  vista  franqueada  ao  interessado  ou  interessados  na  presenga  da
Comissao.
5.18 -Caso nao estejam presentes a sessao os prepostos das licitantes, a intimapao dos atos referidos
no item anterior sera feita atrav6s de publicagao em Jomal de Grande  Circulagao no Estado ou na
Imprensa  Oficial,  iniciando-se  no  dia  util  seguinte  a  publicagao  o  prazo  de  05  (cinco)  dias  dteis
previsto   em  lei   para  a  entrega  a  Comissao   das   raz6es   de   recursos   a  serem   interpostos  pelo
recorrente. A sessao sera suspensa.
5.19 -As dtividas que surgirem durante as reuni6es serao esclarecidas pelo Presidente da Comissao,

;:2%r:SAn8aoi°;:sparoep6°::::gduarsai£:£toandti::itodesuspenderqua|quersessaoemarcarseureiniciopara
outra ocasiao,  fazendo constar esta decisao  da Ata dos trabalhos. No  caso,  os  envelopes  ainda nao
abertos deverao ser rubricados pelos membros e por, no minimo, 2 (dois) prepostos de licitantes.
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5.21  -A  Comissao  podera,  para  analisar  os  Documentos  de  Habilitag5o  e  as
I     -i.   :\"`

torfuz
pareceres tecnicos e  suspender a sessao para realizar diligencias  a fim de  obter melhores  subsidios
para as suas decis6es.
5.22 -Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissfro Permanente de Licitapao.
5.23   -  No  caso  de  decretagao  de  feriado  que  coincida  com  a  data  designada  para  entrega  dos
envelopes  01  e  02  e  suas  aberturas,  esta licitapao  se realizara no  primeiro  dia titil  subsequente,  na
mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, a Comissao definir outra data, horario e ate local,
fazendo a publicagao e divulgacao na mesma forma do inicio.
5.24  -  A  Comissao  nao  considerara  qualquer  oferta  de  vantagens  nao  prevista  neste  Edital,  nem
prego ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes.
5.25  -  Ocorrendo  discrepincia  entre  qualquer  prego  num6rico  ou  por  extenso,  prevalecera  este
tiltimo.
5.26  -  Quando todas  as  licitantes  forem  inabilitadas  ou todas  as propostas  forem  desclassificadas,
em nao havendo intengao de interposigao de recurso por parte de licitante, a Comissfro podera fixar
as  licitantes,  prazo  de  08  (oito)  dias  uteis para a apresentagao  de  nova documentagao  ou de  outras
propostas.
5.27 -Abertos os envelopes contendo as Propostas, ap6s,  concluida a fase de habilitagao, nao cabe
desclassificar  a  proposta  por  motivo  relacionado  com  a  habilitagao,   salvo   em  razao  de  fato
superveniente ou s6 conhecido ap6s o julgamento.
5.28  -  A  Comissao  verificara a existencia de  microempresas  (ME)  ou  empresas  de  pequeno  porte
(EPP), para o cumprimento do constante na Lei Complementar n.  123/2006, procedendo na forma
dos subitens abaixo.
5.29  -  Caso  a  proposta  classificada  em  1°  lugar  nao  seja  ME  ou  EPP,  a  Comissao  procedera  de
acordo com o seguinte:
5.29.1   -   Fica  assegurado,   como   criterio   de   desempate   (Lei   Complementar   n.   123,   de   14   de
dezembro de 2006), preferencia de contratagao para as ME e EPP.
5.29.2   -   Entende-se   por   empate   aquelas   situag6es   em   que   as   propostas   apresentadas   pelas
microempresas e empresas  de pequeno porte  sejam iguais  ou at610%  (dez por cento)  superiores a

proposta melhor classificada,  depois  de ordenadas  as propostas  de precos  em  ordem crescente dos

a     3:;;:3S ?f;:aad:i;ito  do  disposto  no  subitem  5.29.I,  ocorrendo  empate,  a Comissao  procedera da

seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de
prego  inferior  aquela  considerada  vencedora  do  certame,  situagao  em  que  sera  classificada  em
primeiro lugar e consequentemente declarada vencedora do certame;
b) nao ocorrendo a contratapao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alinea
anterior, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do  subitem
5.29.2, na ordem classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito.
5.29.4  -  No  caso  de  equivalencia  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e  empresas  de
pequeno porte que  se encontrem no intervalo estabelecido no  subitem 5.29.2, sera realizado sorteio
entre  elas para que  se  identifique  aquela que primeiro  podera apresentar nova proposta de  pregos,

que devera ser registrada em ata.
5.29.5  -Na hip6tese  de  nao  contratapao  mos termos  previstos  no  subitem  acima,  o  objeto  licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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5.29.6  -Ocorrendo  a situagao prevista no  subitem  5.29.3,  a microempresa ou empresa

• £3 __
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porte melhor classificada s'era -convocada para apresentar nova proposta de pregos  ap6s  solicitagao
da Comissao. Todos os atos deverao constar da ata dos trabalhos.

6 - DA HOMOLOGACAO I ADJUDICACAO
6.1   -A  Comissao  emitira  relat6rio  contendo  o  resultado  do  JULGAMENTO  deste  Edital,  com
classificapao das licitantes, que estara assinado pelos membros que dela participaram.
6.2  -  A  Homologapao  desta  licitagao  e  a  Adjudicapao  do  seu  objeto  em  favor  da  licitante  cuja
proposta  de  precos  seja  classificada  em  primeiro  lugar  sao  da  compet€ncia  do(s)  Ordenador(es)
competente(s).
6.3  - 0 Ordenador competente se reserva o direito de nao homologar e revogar a presente licitagao,
por   raz6es   de   interesse   pdblico   decorrente   de   fato   superveniente   devidamente   comprovado,

a     Fueaqi:etrer::[r=eargaeoscorit:n:enTznadg:::i.entad°  Sem  que  Caiba  a  qualquer  das  licitantes  o  direito  de

a

7 - DA CONTRATACAO
7.1  -0 Municipio de Abaiara e a licitante vencedora desta licitagao assinarao contrato, no prazo de
05   (cinco)  dias  dteis,  contados  da  data  da  convocagao  para  este  fim  expedida  pela  Prefeitura
Municipal, sob pena de decair do direito a contratapao.
7.2  - A recusa injusta da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo 6rgao contratante caracteriza o descumprimento total
da  obrigapao  assumida,  sujeitando-a  a  multa  de   10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  do  servigo
constante de sua proposta de pregos.
7.3  -A execugao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por representante da Prefeitura
Municipal de Abaiara especialmente designado.
7.3.1  -0  representante  da  Prefeitura  Municipal  de  Abaiara  anotara  em  registro  pr6prio  todas  as
ocorrencias   relacionadas   com   a   execueao   do   contrato,   determinando   o   que   for   necessario   a
regularizapao das faltas ou defeitos observados.
7.3.2  -As  decis6es  e  providencias  que  ultrapassarem  a competencia do  representante  deverao  ser
solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adogao das medidas convenientes.
7.4  -  0  prazo  para  o  inicio  da  prestapao  dos  servicos  fica  fixado  em  ate  05  (cinco)  dias  uteis
contados a partir da data do recebimento da Ordem de Servigos.
7.5   -   0  prazo   de  vigencia  do   contrato   sera  de   acordo   com  cada  item   licitado,   podendo   ser
prorrogado mos termos da Lei n.  8.666/93, e suas alterap6es.
7.6  -  A  prorrogapao  de  prazo  previsto  na  Lei  n.   8.666/93,  devera  ser  justificada  por  escrito  e

previamente autorizada pelo Ordenador da Despesa.
7.7  - Ocorrera a rescisao do contrato, independentemente de interpelapao judicial ou extrajudicial e
sem  que  caiba  a  Contratada  direito  a  indenizapao  de  qualquer  natureza,  ocorrendo  qualquer  dos
seguintes casos:
7.7.I   -Nao  cumprimento  ou  cumprimento  irregular  das  clausulas  contratuais  ou  da  legislagao
vigente;
7.7.2 -Cometimento reiterado de erros na prestagao dos servi9os;
7.7.3  -  Decretagao  de  concordata,  falencia  ou  dissolugao  da  firma,  ou  ainda  insolvencia  de  seus
s6cios, gerentes ou diretores;
7.7.4 -Alterapao social ou a modificagao da finalidade. ou de estrutura da empresa, que prejudique a
execugao do contrato;
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7.7.5   -  Raz6es  de  interesse  pdblico,  de  alta  relevancia  de  amplo  conhecimento,

a

a

determinados pela Prefeitura Municipal;
7.7.6 - 0 atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura, decorrentes dos
servigos, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade ptiblica, grave
perturbapao da ordem intema ou guerra, assegurado a Contratada o direito de optar pela suspensao
do cumprimento de suas obrigap6es ate que seja normalizada a situagao;
7.8   -   A  rescisao   amigavel   do   contrato,   por   acordo   entre   as   partes,   devera   ser  precedida  de

;Toto:£ZEap£::ue]:::i:aaep::feTture:t#:p[:::aFr::e£Aob#:a£,cfqpuaLddeoAobacfoarn:ocadonaoass±nartermodo
contrato no prazo  e  nas  condi96es  estabelecidas neste Edital  convocar os  licitantes remanescentes,
na  ordem  de  classificagao,  para  faze-lo  em  igual  prazo  e  nas  mesmas  condig6es  propostas  pelo
primeiro classificado, inclusive quarto aos pregos atualizados, de conformidade com este Edital, ou
revogar esta licitapao.
7.10  -A Prefeitura Municipal  de  Abaiara podera,  a seu criterio,  determinar a execucao  antecipada
de servigos, obrigando-se a Contratada a realiza-los.

8 - DAS 0BRIGAC6ES DAS PARTES
8.1   -  Obrigam-se  a  CONTRATANTE  e  CONTRATADA  a  cumprir  fielmente  os  regramentos
discriminados pelo  Edital  e  respectivo  Contrato  originarios  desta Tomada  de  Precos,  e  as  normas
estabelecidas na Lei n.  8.666/93.

CONTRATANTE
8.2   -  As  obrigac6es  da  CONTRATANTE  sao  as  descriminadas  na  Minuta  Contratual,  parte
integrante deste Edital, independente de sua transcrigao.

CONTRATADA
8.3  As  obrigap6es  do(a)  CONTRATADO(A)  sao  as  descriminadas  na  Minuta  Contratual,  parte
integrante deste Edital, independente de sua transcri9ao.

9 - DOS ACRESCIMOS E/OU SUPRESSOES A0 CONTRATO
9.1  -A  Contratante  cabera  o  direito  de  promover  acr6scimos  ou  supress6es  nos  servigos,  que  se
fizerem necessarios,  ate o limite coITespondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contrato,  mantendo-se  as  demais  condig6es  do  contrato  mos  temos  do  art.  65,  §   1°,  da  Lei  n.
8.666/93.
9.2 - Caso haja acr6scimo ou diminuigao no volume dos servicos este sera objeto de Termo Aditivo
ao contrato, ap6s o que, sera efetuado o pagamento.

10  -  DAS   CONDICOHS  DE  PAGAMENTO,  D0   REAJUSTE  E  D0  REHQUILfBRIO
HCON6MICO-FINANCEIRO
10.1  -Os pagamentos serao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data
final  do perfodo  de  adimplemento  ou de  cada parcela mensal  da prestagao  dos  servigos,  objeto  do
presente Contrato, mediante apresentapao dos documentos habeis de cobranga junto a Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Abaiara.
10.2  -  Os  pagamentos  serao  efetuados  atrav5s  de  cheque  nominal  a  empresa  ou  transferencia
banciria.
10.3  -A Prefeitura Municipal se reserva no direito de cancelar a presente TOMADA DE PRECOS,
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no  todo  ou  em  parte,  de  acordo  com  as  condic5es  estabelecidas  na  legislagao  pe ;fits,;  assiril,

como reduzir ou aumentar respeitados os  limites de 25°/o  sem que caiba ao  Contratado o difeito'de

a

reclamagao ou indenizapao.
10.4 -Podera ser restabelecida a relapao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado  e  a  retribuigao  da  Administragao  para  a justa  remunerapao  dos  servigos,  desde  que
objetivando  a  manutencao  do  equilibrio  econ6mico-financeiro  inicial  do  contrato,  na  hip6tese  de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem, de consequencias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execugao do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe,  configurando  alea  econ6mica  extraordindria  e  extracontratual,  mos  termos  do  art.   65,
Inciso 11, alinea "d", da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado atraves de ato administrativo.

11 -DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
11.1  -As despesas decorrentes da respectiva contratapao  correrao  a conta de recursos oriundos  do
Tesouro Municipal, com a seguinte dotapao ongamentdria:

Unid.  Or Elemento de Des
04  122.0001.2.011.0000 3.3.90.39.00

12 - DOS RECURSOS
12.1  -Das decis6es proferidas pela Administrapao decorrentes da presente licitapao, cabera recurso
de acordo com o art.109, da Lei 8.666/93.
12.2  -Os recursos  serao dirigidos a Prefeitura Municipal de Abaiara, por interm6dio da Presidente
da  Comissao   de   Licitagao,   devidamente   arrazoado,   e   submetido   pelo   representante   legal   da
empresa, observando-se os prazos de que trata o art.109, da Lei 8.666/93.
12.3 -Os recursos serao protocolados na Prefeitura e encaminhados a Comissao.
12.4 -Nao serao conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal.

13 - DO INADIMPLEMENTO, DAS PHNALIDADES E DAS SANCOES
13.1   -  0  Inadimplemento  das  obrigag6es  previstas  neste  Edital  e  no  respectivo  Contrato,  ou  a
ocorr6ncia de quaisquer das situag6es descritas no art. 78, da Lei 8.666/93, e suas demais alterag6es,

a      sera   comunicado   pela  parte   prejudicada   a   outra,   mediante   notificapao   por   escrito,   entregue
diretamente  ou  por  via  postal,  com  aviso  de  recebimento,  a  fim  de  que  seja  providenciada  a
regularizapao no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
13.2  -A nao  regularizagao  podera ensejar,  a criterio  da parte  prejudicada,  a rescisao  do  Contrato,
sem prejuizo de outras sang6es, bern como no caso de nao pagamento, a suspensao da prestagao dos
servigos pela CONTRATADA ate a sua normalizagao.
13.3  -A  CONTRATADA,  pela  sua inadimpl6ncia no  cumprimento  do  contrato,  enquanto  durar o
vlnculo contratual, estara sujeita as seguintes sang6es:
13.3.1  -Advertencia;
13.3.2 -Suspensao tempordria do direito de participar de licitagao;
13.3.3 -Impedimento de contratar com a Administragao;
13.3.4 -Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Ptiblica.
13.4 -A CONTRATADA pagara a CONTRATANTE a titulo  de multa pelo nao cumprimento  do
estabelecido neste Edital e no respectivo Contrato, ocorrendo as seguintes situag6es:
13.4.1   -Atraso  injustificado  na  execugao  dos  servigos,  causando,  consequentemente  atraso  nos
prazos, multa correspondente a 3% (tres por cento), calculada sobre o montante total da contratagao.
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13.4.2  -Inexecugao  total  ou parcial  dos  servi¢os,  sem pr6via justificativa,  multa
10% (dez por cento), calculada sobre o montante total da contratagao.
13.4.3  -Caso ocorra qualquer uma das situap6es descritas no subitem anterior, a CONTRATANTE
fica  desobrigada  do  pagamento  da(s)  parcela(s)  restante(s),   independentemente  da  multa  pela
CONTRATADA.

14 - DAS DISPOSICOHS FINAIS
14.1   -A  apresentapao  da  proposta  configura  que  o  licitante  tomou  conhecimento  de  todas  as
informag6es e demais condig6es para o cumprimento das obrigag6es desta licitagao.
14.2  -  A  contratada  cabefa  toda  e  qualquer  obrigacao  civil,  penal  e  trabalhista  decorrentes  da
execngao do contrato.
14.3  -A contratada se obriga a manter as condic6es de habilitapao previstas no Edital  de licitapao,

a:Z:4an_teAace:ic±::£:f:=°:t::tt:deLicitagaoatenderaaosinteressados,nohordriode08.00as13:00
horas,  de  2a  a 6a feira,  na sede  da Prefeitura Municipal  de Abaiara,  sito  na Rua Expedito  Oliveira
das Neves, n° 70, Centro, Abaiara/CE, ou pelo telefone (88) 98136-6099.
14.5  -i  facultada a Comissao  Permanente de  Licitapao,  em qualquer fase  da licitagao,  promover
diligencias destinadas a esclarecer a instrugao do processo.
14.6  -Esta Tomada  de  Pregos  podera  ser  anulada em  qualquer tempo,  desde  que  seja  constatada
ilegalidade  no processo  e/ou no  seu julgamento,  ou revogada por  conveniencia da Administragao,
por decisao fundamentada, em que fique evidenciada a not6ria relevincia de interesse da Prefeitura
Municipal de Abaiara, sem que caiba aos licitantes qualquer indenizapao.
14.7  -A documentapao apresentada para fins  de habilitapao  fara parte  dos  autos da licitap5o  e nfro
sera devolvida ao proponente.
14.8 -A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato, na forma da Lei.
14.9 -A homologapao da presente Licitapao 6 da competencia da CONTRATANTE, mos termos da
Lei.
14.10  -Os  casos  omissos deste Edital  serao resolvidos pela Comissao Permanente  de  Licitap5o  da
Prefeitura   Municipal   de   Abaiara,   aplicando-se   os   dispositivos   da   Lei   8666/93   e   legislapao

a      ::TT]e.mDe::ardecis6es  da  CPL  cabera  recurso  previsto  no  artigo  109  da  Lei  n.  8.666/93,  e  Suas

alterap6es posteriores.
14.12  -Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Abaiara/CE  para  dirimir  qualquer  ddvida  na  execu9ao
deste Edital.

Abaiaralg=202l

Raul Dantas Gomes da Silva
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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