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EDITAL DA‘ TOMADA DE PREQOS N° 2019.08.27. 1

A Comissém Permanente dc Licitaqéo cia. Cémara Municipal dc Icapui/CE,
com sede na Rua Joca Galdino, 125 — Ccntro — Icapui,‘ CE , nomeada pela
portaria N” 262 de O1 de agosto de 2019, torna pfiblico para.
conhecimento dos interessados que as 10l100min do dia 16 de setembro
de 2019, na sala de reunifies no ende1"e<;0 acima citado, em sesséo publica,
daré inicio gas proceclimentos dc recebimento e abcrtura dc documentos de
habilitagéo e dc propostas de pregos 'da licitagéio na Modalidade TOMADA
DE PREQOS, Tipo dc Licitagéo MENOR PREQO GLOBAL, regime dc
execugéo indireta empreitacla por preqo unitéuio, mediante as condigfies
estabelecidas no prescnte Edital, tuclo dc acordo com a Lei n.° 8.666/93, dc
21 dc junho dc 1993 1: alteragécs posteriores, 6 Lei Complemcntar n“
123/2006.’

Compéermsc este Edital das partes A e B, como a seguir apresentadas:

PARTE A - Concliqzfies para. compctigéo, julgamcnto e adjudicacgéo. Em que
silo estabelecidos 0s requisites e as condigfies para competigéo, julgamento e
formaliza-géo do contrato.

PARTE B - ANEXOS
ANEIXO I ~ Projeto bésico;
ANEXO II ~ Modelo de Proposta dc Pregos;
ANEXO III — Modelo de Procuragéo e Declarargées;
ANEIXO IV - Minuta do Contrato.

DAS DEFINIQf)ES - Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os
pronomes usados em seu lugar apareccrcm ncste documento dc licitagéo, ou
cm quaisquér dc seus anexos, eles teréio 0 significaclo cleterminaclo a scguir:
A] CONTRATANTE - Céimara Municipal dc Icapui/CE.
B] PROPONENTE/ CONCORRENTE)’ LICITANTE - Ernpresa que apresenta
proposta. para 0 objetivo desta licitagéo;
C) CONTRATADA - Empresa vencedora desta licitagéo em favor da qual for
adjudicado 6 Contrato.
D) CPL — Comisséo Permancnte dc Licitagéo da Céimara Municipal dc
Icapui,’ CE .

1. DO 0_§._IETIVO __ _ Z _

1.1 - A presente licitagéo tem como objeto a Contratagfio de empresa
especializada em implantagio, customizaqfio e capacitagéio, para.
licenciamento de direito de uso, incluindo manutenqio e suporte
técnico em software de gerenciamento do site oficial e software de
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especificagoes contidas no projeto basico, Anexo I deste Edital.

2. ms gonnleoss DE PARTICIPAQAO, CREDENCIAMENTO E
ILIPUGNA A0 A0 EDIIALQ
2.1 - Desta licitaeao sornente poderao participar os interessados
devidamente cadastrados na Camara Municipal de Icapuif CE, ou os que
atenderem a todas as eondigoes exigidas para cadastramento ate o terceiro
dia anterior a data do recebimento dos documentos do habilitagao c
propostas de preoos (Art. 22, § 2°, da Lei n° 8,666/93);
2.2 - Poderao participar desta licitaeao empresas que atuem no ram-o de
atividade compativel com 0 objeto desta licitaeao, localizada em qualquer
Unidade da Federagzéio, sob a denominagao de sociedades [sociedades em
nome coletivo, em oomandita simples, cm comandita por agoes, anonima e
Iimitada] e de sooiedades simples (assoeiaeoes e fundaeoes], que atenclam a
todas as condieoes exigidas neste edital, inclusive tendo seus objetivos
sociais ou cadastrarnento compativeis com 0 objeto da licitagao.
2.3 — N:-E10 poderao participar Iicitantes com socios, diretores, representantes
ou responsayeis técnicos em comuns.
2.3.1 - Se antes do inioio da abertura dos envelopes de habilitagao for
eonstatada a comunhao de socios, diretores, representantes ou rcsponsaveis
técnicos entre licitantes participantes, somente uma delas podera partioipar
do certame.
2.3.2 - Se constatada a comunhao de socios, diretores, representantes ou
responsaveis técnicos entre licitantes participantes apos a abertura dos
envelopes de habilitaoao, tornara inabilitadas as referidas empresas, nae
podendo participar da fase posterior do certarne, uma vez quc tal fato quebra
o sigilo das propostas contrariando o Art. 3“ da lei 8.666/93.
2.4 - Nao poderao participar clesta licitaoao os interessados que se
eneontrem .em processo de faléncia ou de recuperagao judicial; de
dissolueao; de fusao, cisao ou incorporaeao; ou ainda, que estejam
cumprindo suspensao temporaria de partieipaeao em licitaoao ou
impedimento de contratar com a Camara Municipal do Ieapui/CE, ou que
tenham sido declarados inidoneos para Iieitar ou contratar com a
Administraeao Publica, bern cor-no Iicitantes que se apresentem constituidos
na forma de empresas em consorcio.
2.5 - Cada licitante deve aprcsontar-se com apenas um representante que,
dcvidamente munido de documentaeao habil de credenciamento, sera o
unico admitido a intervir nas fases de procedirnento licitatorio, respondendo
assirn, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da
entrega dod envelopes exibir urn documonto de identifieaeao com foto
expedido por orgao ofioial.
2.5.1 For doeumento habil, entende-se:
a] Procuragao publioa ou particular para a presente Iicitaeao, constituindo o
representante, acompanhada do copia do ato de investidura do outorgante

i

Cdmara Municipal de Jcapuf
Ruajocn Gafdinn, 125 - l'.‘entr0 - Icapuf/CE — CEP: 62.810-000

Fem! (88) 34321230/CNP]: 35.050442/U001-Z7/l'.E.: 06. 920406-3

1)



tut; Q“ cw we 2:
J

8,.-._4
il  

. av--.¢- "- _1.;;§I.: 2
‘r.'\ ..___. --;=' 2 ’ £5

Q‘

F *5” E. f-
::__, at

4 ‘H.

que declare expressamente seus poderes para a devida outorga; Em Miss
tratando de procuracao particular, esta devera vir com firma reconhecida em
Cartorio.
b] Instrumento que eomprovc a capacidade de representar a empresa, caso o
representanlze nao seja o titular.
2.5.2 - Quando o representante for titular da empresa devera entregar o
original ou copia autenticada do documento que comprove tal condigao.
2.6 - A nao-apresentacao ou incorrecao dos documentos de que trata o
subitern anterior nae implieara na inabilitacao da licitante, mas impedira. 0
representante de se manifestar e responder pela rnesma.
2.7 - O interessado ern participar devera conheoer todas as condigoes
estipuladas no presente Edital para o cumprimento das obrigaooes do objeto
da licitacao e apresentaeao dos documentos exigidos. A participaeao na
presente licitacao implicara na total aceitaeao a todos os terrnos do edital da
TOMADA DE PREQOS e integral sujcieao a legisiacao aplicavel, notadamente
a Lei 8.666/~93, alterada e consolidada.
2.8 - Qualquer cidadao é parte legitirna para impugnar o presente edital de
licitaoao por irregularidade na aplicacao da Lei 8.666/93 e alteraooes
posteriores, devendo protocolar o pedido ate 05 (cinco] dias uteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagao, devendo a
Administragao julgar e responder a irnpugnaoao em ate O3 ftrés) dias uteis,
sem prejuizo da faculdade prevista no § 19- do art. 113 da Lei 8.666/93.
2.9 - Deeaira do dlreito de impugnar os termos do edital, o licitante que nao
o fizer ate o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de
proposta de preeos, hipotese em que tal comunicaoao nao tera efeito de
recurso.
2.10 - A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de
participar do processo licitatorio até o transito em julgado da decisao a ela
pertinente.
2.11 - Sornente serao aceitas solicitacoes de esclarecimentos, providéncias
ou impugnacoes mediante peticao confeccionada em rnaquina datilografica
ou irnpressora eletronica, em tinta nao lavavel, que preencham os seguintes
requisites:
2.11.1 - O endereoamento a Presidente da Comissao Permanente de
Licitacao da Carnara Municipal de Icapui/CE;
2.11.2 - A identificaeao precisa e completa do autor e seu representante legal
(acompanhado dos docurnentos comprobatorios] se for o case, contendo o
nome, prenome, estado civil, prolissélo, dornicilio, numero do docurnento de
identificacao, devidamente datada, assinada e protocolada na sede da
Comissao Permanente de Licitacao da Camara Municipal de lC3.pL1ifCE_.
dentro do prazo editalicio;
2.11.3 - O fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os
itens ou sulditens discutidos;
2.11.4 - O pedido, com suas especificacoes.
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4 "[A-2.12 - A resposta da Camara Municipal de Icapui/CE, sera disponibilizada a
todos os interessados em orgao de divulgacao oficial da Carnara Municipal
de Icapui/CE, constituira aditamento a estas Instrucoes.
2.13 - O aditarnento prevalecera sernpre em relacao ao que for aditado.
2.14 - Acolhida a peticao de impugnacao contra o ato convocatorio que
importe em modificaeao dos termos do edital sera designada nova data para
a realizaoao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao
nao aietar a forrnulaoao das propostas.
2.14.1 ~— Qualquer modificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma
que se deu ao texto original.

3 - DA HABILITAQAO

Os interessados habilitar-se—ao para a presente licitagao, rnediante a
apresentacao do Certificado de Registro Cadastral (CRC) emiticlo pela
Camara Municipal de Icapui/CE, dentro do prazo de validade
acompanhado dos seguintes documentos, os quais serao analisados quanto
a sua autenticidade e ao seu prmo de validadez

3.1 - RELATIVA A HABILITAQQO JURIDICA:
3.1.1 - Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado
de todos os aditivos, ou se for o caso do ultimo aditivo consolidado,
devidarnente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por aeoes, acornpanhada de documentos dc eleioao de
seus administradores;
3.1.2 - Registro comercial, no oaso de ompresa individual;
3.1.3 - Inscricao do ato constitutive, no caso de sociedadcs civis,
acornpanhadas de prova de diretoria ern exercicio;
3.1.4 - Decreto de autorizaeao, em so tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizaeao para
funcionamento expedido pelo orgao cornpetente, quando a atividade assim o
exigir;
3.1.5 - Copi“a autentieada em Cartorio da Cédula de Identidade de todos os
socios ou do empresario individual so for o caso.

3.2 - RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
3.2.1 - Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
3.2.2. Prova de inscrieao no cadastro de contribuintes municipal ou
estadual, relativo ao domicilio ou sedc do licitante;
3.2.3 - Prova de Regularidade relativa aos Tributes Federals e Divida Ativa
da Uniao, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN 11° 1.751, dc
O2 / 10/ 2014;
3.2.4 ~ Prova de Regularidade relativa é. Fazenda Estadual do dornicilio ou
sede da licitante;
3.2.5 - Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do clomicilio ou
sede da licitante;
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3.2.6 - Prova de regularidade relativa ao fundo do garantia por tempo dc
service [FGTS);
3.2.7 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, rnediante a apresentacao de Certidéio Negativa, nos termos do
Titulo VII-A das Consolidacoes das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

3.3 - RELATIVA A QUALIFICAQKO ECONf)MICO-FINANCEIRA:
3.3.1 - Balance patrirnonial e dernonstracoes contabeis do ultimo exercicio
social, ja cxigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovcm a boa
situaeao financeira da empresa - vedada a sua substituicao por balancetes
ou balanoos provisorios - podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados ha mais de O3 [tree] rneses da data de apresentacao da
proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, hem
como por socio, gerente cu diretor, rcgistrado no orgao competente,
acompanhado do Termo do Abertura e Encerramento do Livro Diario,
devidarnente averbados na Junta Cornercial da sede ou domicilio da empresa
ou em outro orgao equivalents.
3.3.1.1 - Para fins de comprovacao da boa situaeao financeira da licitante,
sera considerado o “lndice do Liquidez Geral” rnaicr ou igual a 1,0, obtido
através do seguinte calculo:

' AC + RLP
lndice dc Liquidez Geral (LG) = -------- --

PC + ELP
Onde:
AC e o Ativo Circulante
PC e o Passizvo Circulante
RLP é o Realizavel a Longo Prazo
ELP e o Exigivel a Longo Prazo
3.3.2. Certidao negativa de faléncia ou concordata/recuperacao judicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.
3.3.3. Capital social ou patrirnonio liquido minirno correspondents a 10%
[dez por cento) do valor estimado da contratacao.

3.4. CAPACITAQ1510 TECNICO-OPERACIONAL
3.4.1. Apresentar, no minimo, O1 {um} atestado de capacidade tecnica,
emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que o
licitante esteja executando ou tenha cxecutado servioos cornpativeis ou
similares com o objeto da licitacao.

3.5. CAPACITAQKO TECNICO~PROFlSSIONAL
3.5.1. A licitante dcvera apresentar declaraeao com indicacéio explicita da
equipe tecnica, pertencente ao seu quadro permanente, adequada e
disponivel para a realizaeao do OlZ)_iBlIO desta solicitacéio, assinada pela
licitantc e pelos rcspcctivos profissionais, composta dc no minimo O1 [um]
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engenheiro eletronico e O1(um] profissional corn €2{pe1"lé1'lCiE1 em
desenvolvimento de software. A cornprovacao de vinculacao ao quadro
permanente da licitante sera feita:
a] Para socio, mediante a apresentacao do estatuto socialfcontrato social e
seus aditivos.
b) Para diretor, rnediante a apresentacao da ata de eleicao e posse da atual
diretoria, registrada junto ao orgao coinpetente.
c] Se o profissional integrante da equipe tecnica nao for socio e/ou diretor da
empresa, a comprovacao se dara mediante a apresentacao da copia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social [CTPS) ou contrato de prestacao de
sewicos devidamente assinado e celebrado na forrna da lei.
d] A experiéncia do profissional na area devera ser demonstrada atraves de
atestados, certidoes, earteiras de trabalho, documentos publicos oficiais ou
outro equivalents, comprobatorios da atuacao direta do profissional. O
respective documento devera ter identificacao do assinante e em so tratando
de documento fornecido por pessoa juridica de direito privado, este devera
vir com firrna reconhecida do assinante.
e] O profissional indicado no subitem 3.5.1 devcra participar
permanenternente do servico objeto desta licitacao, admitindo-se a
substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela administracao.

as - onrnos DOCUMENTOS DE aAs1Lr'rAcAo=
3.6.1 - Declaracao expressa do responsavel legal do licitante, de que em
cumprimento ao estabclecido na Lei n.° 9.854, dc 27'f10/1999, publicada no
DOU de 28flO/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituicao
Federal, nao ernprega menor dc 13 [dezoitol anos em trabalho noturno,
perigoso ou'insa1ubre, nem ernprega rnenores de 16 [dezesseis) anos ern
trabalho algum, salvo na condicao dc aprendiz, a partir de 14 [quatorze]
anos.
3.6.2 - Declaragao expressa do responsavel legal do licitante, de que
concorda integralmente com os ter-mos deste edital e sous anexos.
3.6.3 - Declaracao expressa do responsavel legal do licitante, de que nao
existe superveniencia dc fato impcditivo da habilitacao ou reducao na sua
capacidade iinanceira que venha a afetar as exigencias contidas no edital.
3.6.4 - Declaracao da licitante, que se enquadra corno microempresa ou
empresa de pequeno porte, quando for o caso e de que nao ha nenhurn dos
irnpedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n“.
123/O6, para se utilizar dos ‘oeneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 11°. 123 fO6 — Lei Geral da Microemprcsa.
3.7 - As Inicroempresas e empresas dc pequeno portc, deverao apresentar
toda a docurnentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade
fiscal, mesrno que esta apresente algurna restricao
3.721 - I-Iavendo algurna restricao na comprovacao da regularidade fiscal,
sera assegurado o prazo dc 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial

Cdmara Municipal de icapui
Ruajocn Grridino, I25 — E‘enn'o - Icapui/CE— CEP: 62.810-000

Fone (33) 343Z.1230/ CNPI: 35.050.442/0001-2?/.I.E.: 06.920406-3



u-%='-1--a‘=‘ii‘v=‘.8'*¢

.. ‘ii’-,3\~\lCIP.4(
\ 

=. 1:1‘

.?‘m?@.st_. .14.? _.

’ "' :.c4'\‘“FfA |\.-1|.I-1\¢.i‘-*l,'---._;I

correspondera ao memento em que o proponents for declarado o vencedor do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Adrninistracao Publica,
para a regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa.
3.7.2 - A nao-regularizacao da documcntacao, no prazo previsto no subitern
anterior, irnplicara decadéncia do direito a contratacao, sern prejuizo das
sancoes preyistas no art. 81 da Lei n ‘-8.666, de 21 dc junho de 1993, sendo
facultado a Adxninistracao convocar os licitantes remanescentcs, na ordem
de classificacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.
3.8 - A documentacao apresentada integrara os autos do processo e nao sera
devolvida. Toda a Documentacao devera estar atualizada nos termos da
legislacao vigente;
3.8.1 - Todos os documentos necessaries a participacao na presente licitacao
deverao ser apresentados em urna unica via original cu copia autenticada
em cartorio.
3.8.2 - Cada face de documento reproduzida devera corresponder a uma
autenticacao, ainda que diversas reproduooes sejam feitas na mcsma folha,
todos perfcitamente legiveis.
3.8.3 - N50 Serao aceitos docurnentos apresentados por meio de fitas, discos
inagneticos, iilrnes ou copias em fac-sirnile, rncsmo autenticadas, adrnitindo-
se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catalogos apenas como forma de
ilustracao das propostas de preco.
3.8.4 - Os =£lOCL1II1€f1lIOS necessaries a participacao na presente licitacao,
compreendendo os documentos referentes a habilitacao, a proposta de preco
e seus anexos, deverao ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
3.8.5 - Quaisquer docurnentos necessaries a participacao no presente
ccrtarne licitatorio, apresentados em lingua estrangeira, deverao ser
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial
do Brasil, por tradutor juramentado.
3.8.6 - Caso o docurnento apresentado seja expcdido por instituicao que
regulamente a disponibilizacao do documents pela Internet, a CPL podera
verificar a autenticidade do mesrno através do consulta eletronica.
3.8.7 - Caso o docuinento apresentado seja expedido por instituicao pulolica
que esteja corn seu funcionamento paralisado no dia de recebimento dos
envelopes, a licitante devera, sob pena de ser inabilitada, apresentar o
referido documento constando o termo final de seu periodo de validade
coincidindo com o pcriodo da paralisacéio e devera, quando do término da
paralisacao, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, levar o
doctunento e CPL nas condicoes de auteriticacao exigidas por este edital,
para que seja apens-ado ac processo dc licitacao. Caso o processo ja tenha
sido enviado ao orgao de origem da licitacao, devera a licitante leva-lo a esta
instituicao para que o rnesmo se proceda.
3.8.8 - Os documentos de habilitaeéio exigidos, quando nao contiverern prazo
de validade pxpressamente determinado ou cxigidos neste edital, nao poderao
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ter suas datas de expedicao superiores a 30 (trinta) dias anteriores a data dc
abertura da presente licitacao.
3.8.9 - Os documentos apresentados, copias ou originals, deverao contcr
todas as inlormacoes de seu bojo legiveis e inteligiveis, sob pena de os
mesmos serem desconsiderados pela Cornissao Perrnanente de Licitacao.
3.8.10 - Todas as declaracoes e atestados exigidos para fins dc habilitacao
deverao vir com firma reconhecida em cartorio, excerto proposta de precos,
sob pena de os mesmos serem desconsidcrados pela Comissao Permanente
dc Licitacao?
3.9 - Os Iicitantes que apresentarem documentos de habilitacao em
desacordo com as descricoes do item 3 deste edital serao eliminados e nao
participarao da fase subsequente do processo licitatorio.
3.10 - Sornente sera aceito o documento acondicionado no envelope "A", nao
sendo adrnitido posteriormente o recebimento de qualquer outro documento,
nern permitido a licitante fazer qualquer adendo ern docurnento entregue a
comissao, que requer, se possivel, que os documentos nao sejam
apresentados em forrna dc espiral, urna vez que tal procedimento daniiica as
estruturas dos mesmos, dificultando o seu arquivarnento.
3.11 - A Cpmissao podera, tarnbém, solicitar original do documents ja
autenticado, para fim de verificacao, sendo a empresa obrigada apresenta-lo
no prazo méotirno de 48 [quarenta e oito) horas contados a partir da
solicitacao, sob pena de, nao o fazendo, ser inabilitada.
3.12 ~ A solicitacao feita durante a sessao de habilitacao devera ser
registrada ern Ata.
3.13 — A CPL sugere que a documentacao devera ainda ser apresentada
obedecendo-se a ordern acima requerida, item a item, carimbada e assinada
pelo titular cu responsavel pela firma licitante, sendo enderecada e
encaminhada a Comissao Peri-nanente de Licitacao, em envelope lacrado,
contendo a seguinte inscricao:

A
CAMARA MUNICIPAL DE ICAPU1/CE
comrsséo PERMANENTE cs LICITAQAO
TOMADA DE Pnscos N° 201s.os.27.1
ENV]_i2LOPE,"A" - nocomsrrros DE HABILITAQAO
RAZAO SOCIAL:

4. DA PROPOSTA DE PREQO

4.1- Sera aceito apenas um imico envelope contendo as propostas de
.1 .precos, devldarnente lacrado, apresentado _]1lI'1’E£tl'l’1CI'1lIC com o envelope de

documentacao, sobrescrito:
\A
cmvtana MUNICIPAL DE rcaruizcs
COMISSAO 'PERMANENTE DE ucrmcao

Cdmarn Municipal dc lcapui
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TOMADA DE PREQOS H“ 2019.08.27. 1
ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL
RAZAQ SOCIAL:
4.2 - As propostas de preoos deverao ser confeccionadas em {mica via, em
papel timbrado, sem ernendas, rasuras ou entrellnhas, com Nome/Razao
Social e enderego do proponents, clatadas, assinadas efou I‘llbI‘lCE!.C1E1S em
todas as folhas pelo representante legal da empresa, com seu respectivo
carimbo e/ ou identificaoao.
4.2.1 - Na pfoposta de preoos dev-era constar os seguintes dados:
a] Servioos a serem executados, iguais ao objeto desta lioitagao, conforms
especificado nos anexos I e II do edital;
b) Prego Unitario e Total de Cada item e Global por quanto 51 lioitante se
compromctc a exeoutar os servioos objeto desta Licitagao, expresso cm reais
em algarisn-1'0 e Global por extenso;
e) Prazo de validade da proposta, que sera cle, no minimo, 60 lsessental
dias;
d] Prazo de exeeueao dos servigos sera cle acordo com detalhamento
apresentado no Projeto Basico.
4.2.2. A proposta devera ser elaborada do forma detalhada, contendo de
cacla item a sua espeeifieaoao, a quantidacle, a unidade, o preoo unitario e 0
preeo total, em algarismo, e o prcqo global do oroamento.
4.2.2.1 - No easo de erro na coluna UNIDADE, a Comissao considerara como
correta a Unidacle expressa no Anexo I deste edital para o respectivo item.
4.3 - Os valores contidos nas propostas serao considerados em moeda
corrente nacional [REAL] mesmo que nao contenham o simbolo da moeda
(REF);
4.4 - Os preoos constantes da proposta da licitante deverao conter apenas
duas casas decimais apos a virgula, cabendo ao licitante proceder ao
arredondamento ou desprezar os nfilmeros apos as duas casas decimais dos
centavos. ‘
4.5 - Independents de declaraoao expressa, fica subentenclida que no valor
proposto estao incluidas todas as despesas necessarias a execuoao dos
servigos.
4.6 - O Pre-:;o unitario e total por item do servioo cotado e consequentemente
o preoo global, nao poderao ser superiores aos especificados no ANEXO I ~
Especificagoes e Oreamento Basico, sob pena de ser a proposta
desclassificada.
4.7 - Serzi desclassificada a proposta que:
4.7.1 - Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar
irregularidaqles ou clefeitos oapazes do dificultar o julgamento;
4.7.2 - Estiver em desacordo com qualquer das exigénoias do presente
Edital, em especial ao seu item 4;
4.7.3 - Contiver oferta de vantagem nao prevista no Eclital, inclusive
finaneiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preoo ou
vantagern baseada nas ofertas dos demais licitantcs;

$\51~\lClP.%
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4.7.4 - Apresentar preoos unitarios ou globais simbolicos, irrisorios ou do
valor zero, incompativeis corn os preoos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais
e instalaeoes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renunoie
a parcela ou* a totalidade cla remuneraeao;
4.7.5 - Apresentar preeos manifestamente inexeqfiiveis, assirn considerados
aqueles que nao venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de
doeumentaeao que eornprove que os custos dos insumos sao coerentes com
os de mercado e que os coeficlentes de produtividade sao Compativeis com a
execueao do, objeto do contrato;
4.?.5.l — Nessa situaeao, sera convoczado o lioitante no prazo de O3 [tresl dias
tlteis para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta,
conforme parametros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob
pena de desclassifieaoao.

s - nos PREJCEDIMENTOS

5.1 - Os envelopes "A" - Documentaoao e "B" - Proposta, todos fechados,
serao recebidos pela Comissao no dia, hora e local definidos no prcambulo
deste Edital.
5.2 - Apos,‘ a Presidents da Oomissao reeeber os envelopes "A" e "B" e
declarar encerrado 0 prazo de recebirnento dos envelopes, nenhum outro
sera recebido e nem serao aceitos clocumentos outros que nao os existentes
nos referidos envelopes.
5.3 - Em seguida, serao abertos os envelopes contendo os doeumentos
exigidos para fins de habilitagao. A Comissao exarninara os aspectos
relacionados com a suficiéneia, a formalidade, a idoneidade e a validade dos
documentos, além de conferir se as eopias porventura apresentadas estao
devidarnente autenticadas em Cartorio.
5.4 - Os documentos de habilitagao serao rubrieados pelos membros da
Comissao, qm seguida postos a disposieao dos prepostos das licitantes para
que os examinem e os rubriquem.
5.5 - A Comissao exarninara possiveis apontarnentos feitos por prepostos das
licitantes, manifestando-se sobre o seu acatamento ou nao.
5.6 - Se presentes os prepostos das licitantes a sessao, a Presidcnte da
Comissao fara diretamente a intirnagao dos atos relaeionados com a
habilitaoao 'e inabilitaeao das lieitantes, fundamentanclo a sua decisao
registrando os fatos em ata. Cabera aos prepostos das licitantes deelararem
inteneao de interpor recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o
prazo reeursal. Os autos do proeesso estarao com vista franqueada ao
interessado na presenoa da Cornissao.
5.7 - Caso -nao estejam presentes a sessao os prepostos das licitantes, a
intimaeao dos atos referidos no item anterior sera feita através da Impressa
Oficial ou de outro meio de comunicaeao, para querendo, interpor reeurso da
decisao da Comisséio, iniciando-se no dia 111ti1 seguinte 21 publicagao, o prazo
cle O5 (cincoj dias uteis previsto em lei para a entrega a Comissao das 1-azoes

O
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e contra razoes de reoursos a serem interpostos pelos recorrentes. A sessao
sera suspensa.
5.8 - Decorridos os prazos e profericla a decisao sobre os recursos
interpostos, a Comissao rnarcara a data e horario em que dara
prosseguimento ao proeedimento licitatorio, cuja cornunicaoao as licitantes
sera feita odm a antecedéncia rninirna de 24 (vinte e quatro] horas da data
mareada, através da Impressa Oficial ou de outro meio de comunicagao.
5.9 - Inexistindo recurso, ou apos proferida a deeisao sobre reeurso
interposto, a Comlssao dara prosseguimento ao procedimento licitatorio.
Inicialmente, sera devolvido ao preposto da licitante inabilitada mediante
recibo, o envelope feehado que diz conter a Proposta e demais docurnentos.
5.10 - Na auséncia de qualquer preposto de licitantc, a Cornissao rnantera
em seu poder o referido envelope, que devera ser retirado pela lioitante no
prazo de 30 [trinta) dias contados da data referida no aviso que marea a data
da sesséio de prosseguimento do procedimento licitatério, findo este prazo,
sem que sejam retirados, serao destruidos.
5.11 - Sera feita, em seguida, a abertura do Envelope "B". A Comissao
conferira se forarn entregues no referido envelope a Proposta.
5.12 - Em seguida, a Comissao inieiara o JULGAMENTO. Inicialmente, serao
exarninados os aspectos formais da Proposta. O nae atendimento a pelo
rnenos uma das exigéncias deste Edital sera motivo dc DESCI_.ASS1FlCAQ§.O
da propostal
5.12.1 - A Comissao nao considerara como erro as diferenoas por ventura
existentes nos oentavos, deeorrentes de operaeoes aritrnéticas, desde que 0
somatorio das diferenoas nos centavos nao ultrapasse o valor em real
correspondents a 0,1 (zero virgula um por C€f1tO) do valor global da proposta
da 1ieitante.'
5.13 - A Comissao fara, entao, 0 ordenamento das propostas das clemais
licitantes nao desclassificadas pela ordem crescente dos preeos nelas
apresentados;
5.14 » No caso de empate entre duas ou mais propostas classifieadas, o
desempate se fara por sorteio, em sessao pdblioa, para o qual todos os
licitantes serao eonvocados, ou na mesrna sessao de julgamento das
propostas, observadas as condigoes de preferéneia para a rnicroernprcsa e
empresa de pequeno porte.
5.15 - Sera assegurado, eomo eritério de desempate, preferéncia do
contrataoao‘ para as microernpresas e empresas de pequeno ports, que
apresentaram a deolaraeao que comprova esta condioao.
5.16 - Entende—se por empate aquelas situaedes ern que as propostas
apresentadas pelas mieroempresas c empresas de pequeno porte sejam
iguais ou ate 10% [dez por cento] superiores a proposta mais bem
olassificada.
5.1’? — ocorréndo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
5.17.1 - a mieroempresa ou empresa do pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar proposta de pre-;o inferior aquela considerada vencedora
do ccrtame, fieando obrigada a apresentar a proposta adequada com todas
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as exigencias do item 04 do presente edital no prazo do O2 [dois) dias fiteis
sob pena do decair o direito a contrataoao;
5.17.2 ~ nao ocorrendo a contrataqao da rnicroempresa ou empress. do
poqueno ports, na forrna do subitem anterior, serao convocadas as
romanescentes que porvontura so enquadrem na hipotese do subitom 5.16,
na ordem classificatoria, para o oxorcicio do mesmo direito;
5.1'?.3 - no caso do equivalencia dos valores apresentados pelas
rnieroempresas o ernpresas do pequeno porte que so oncontrem no intervals
estabeleeido no item 5.16, sera roalizado sorteio entre elas para que so
identifique aquela que primoiro podera apresentar rnelhor oferta.
5.1714 - Na hipotese da nao»contratar;ao da rnicroempresa ou empress do
poqueno po°rte, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta
originalmente venoedora do certarne.
5.17.5 - O disposto nos itens 5.15, 5.16 e 5.17 sornente so aplicara quando a
rnelhor oferta inicial néio tiver sido apresentada por mieroempresa ou
empresa do pequeno porte.
5.18 - A Csmissao, apos os proeodimentos previstos nos itens anteriores
deste capitulo, suspenders a sesséio a fim do que seja lavrada Ata a ser
assinada pelos membros da Cornissao e pelos prepostos dos licitantes que
partieipam da lieitagao.
5.19 - So presentes os prepostos das licitantes a sessao, a Prosidente da
Comissao fara diretamente a intirnagao dos atos relacionados com o
julgamonto das propostas, fundamentando a sua deeisao e registrando os
atos om ata. Cabera aos propostos das Iicitantes so manifestarem sobre a
intcneao do interpor ou nao recurso, a firn do que conste em ata e seja
aberto o praz-o recursal. Os autos do procosso estarao com vista franqueada
ao interessado ou intercssados na presenga da Comissao.
5.20 - Case‘ nao ostejarn presentes a sessao os prepostos das licitantes, a
intimaoao dos atos referidos no item anterior sera feita atraves da Improssa
Olicial ou do outro meio de comunicaoao, irlieiando-se no dia util seguinte ét
publicaeao, 0 prazo do 05 (eineo) dias utois previsto on-1 lei para a entrega a
Cornissao das razoos do recursos a serem intcrpostos pelos reeorrentes. A
sessao sera suspensa.
5.21 - As duvidas que surgirom durante as reunioes serao esoiareeidas polo
Presidente da Comissao, na presonoa dos prepostos das licitantes.
5.22 - A Comissao e asscgurado o direito do suspender qualquer sessao o
marcar seu reinieio para outra ocasiao, fazendo constar esta decisao da Ata
dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda nao abertos deverao ser
rubrioados pelos Inembros e so possivol por, no minimo O2 [dois) prepostos
de licitantes presentes.
5.23 - A Cornissao podera, para analisar os Docurnentos do Habilitagao, as
Propostas e os Oroamentos, solicitar pareeeres téenicos e suspendor a
sessao para‘ realizar diligéncias a fim do obter melhores subsidies para as
suas decisoes.
5.24 - Todos os doeurnentos ficarn sob a guarda da Comissao Perrnanente do
Lieitagao, ate a conclusao do proeedimento.

__ ____ ___:___ . 1; __. . ______,__ ___.______________________..._ ._   -. __.. _
Cclmnrn Municipal do lcapui
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5.25 No caso do docretacao do foriado que coincida com a data dosignada
para entrega dos envelopes "A" e "B" e suas aberturas, esta licitagao so
roalizara no primeiro dia fltil subseqtiente, na mesma hora e mesmo local,
podendo, no entanto, a Comissao definir outra data, horario e ate local,
fazendo a publicaeao através da Impressa Oficial ou do outro rneio do
comunicacao.
5.26 - A Gornissao nao considerara qualquer oferta do vantagens nao
provista noste Edital, non‘: preco ou vantagem basoada nas prcpostas das
demais licitantes.
5.27 - Oeorrendo discrepancia entre qualquer preco numérico ou por
extenso, prevalcccra este ultimo.
5.28 - Quando todas as licitantes forem inabilitad-as ou todas as propostas
forom desclassificadas, em nao havendo intencao do interposicao do recurso
por parte do licitanto, a Comissao podera fixar as licitantes, prazo do O8
(oitol dias titeis para a apresentacao do nova documontacéio ou do outras
propostas nos terrnos do art. 48 da Lei n.° 8.666/93.
5.29 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, apos concluida a fase do
habilita<;ao,‘nao cabe desclassificar a proposta por motivo rclacionado com a
habilitacao, salvo em razao do fato superveniente ou so conhecido apos o
julgamento.

6 - DA HoMoLoaAcAo E ADJUDICAQAO

6.1 — A Comisséo emitiré. relatorio contendo o resultado do JULGAMENTO
deste Edital, Com classifieaeao das licitantcs, que estara assinado pelos
inombros que dela participaram.
6.2 - A Homologacao desta licitacao e a Adjudicacac do seu objeto em favor
da licitante puja proposta do preoos seja classificada em primeiro lugar scrao
da competéncia do Presidents da Camara Municipal do Icapui/CE.
6.3 - Ao respectivo gestor so reserva o direito do nao homologar e revogar a
presente licitacao, por razoes dc intcrcssc publico decorrente do fato
supervenionte devidamente comprovado, mediante parecer escrito e
fundamentaplo sem que caiba a qualquer das licitantes o direito.

7 - DO CONTRATO i

7.1 - A Carnara Municipal do Icapui/CE, e a licitante vencedora desta
licitacao assinarao contrato, no prmo do O5 [cinco] dias uteis, contados cla
data cla corfilocaeao para estc llrn expedida pela Contratanto sob pena do
decair do diroito a contratacao.
7.2 - A recusa injusta da licitante vencedora om assinar o Contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalents dentro do prazo estabelecido polo orgao
contratante caracteriza o deseurnprimento total da obrigacao assurnida,
sujeitando-a a multa do 5,00% (cinco por cento) sobrc o valor total do
contrato.

, [Iamara Municipal do Jcapaf
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7.3 - A execu-:;ao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pclo Sr.
Tarcisio Relaolcas Braga Filho -- Gestor do co-ntratos, conforms o Art. 67
da Lei 8.666/93.
7.3.1 - O ropresontante da Contratante anotara em registro proprio todas as
ocorrencias relacionadas com a exccucao do contrato, determinando o que
for necessario a regularizacao das faltas ou dofeitos observados.
7.3.2 - As deeisdes e providéncias que ultrapassarem a cornpeténcia do
represontante deverao ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil
para a adocao das rnedidas convenientes.
7.4 - Fica a contratada na obrigacao do manter, durante toda a oxocucao do
contrato, em compatibilidade com as obrigacoos por ele assumidas, todas as
condieoes do habilitacao e qualificagao exigidas no licitaeao.
7.5 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato om
que so vorificarern vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao.
7.6 - A Contratada é responsavel pelos danos causados diretarnente a
Administracao ou a terceiros, decorrentes do culpa ou dolo, sua ou dc
prcposto, n_a execucao do eontrato, nao cxcluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanharnento polo orgao
intorossado.
7.7 — A Contratada é responsavel pelos eneargos trabalhistas,
previdenciarios, liscais e cornerciais resultantcs da cxecucao do contrato.
7.8 - A CONTRATADA utilizara, na cxccucao dos sewicos, profissionais
capacitados°e quaiificados para tal fim, oxcoto nas atividades coropartilhadas
que podem ser desempenhadas por profissionais do outras areas.
7.9 - A CONTRATADA executara os services, na sede da Contratante em
local a ser proviamente designado por esta, dentro dos padroos o norrnas.
7 .10 - A CONTRATADA, nao assinara docurnentos ou peoas olaboradas por
outrern, alhoias a sua orientacao, suporvisao o fiscalizaoao.
7.11 - A CONTRATADA, devera manter a Contratante inforrnada sol:-re o
andamento dos services, informando-a sernpre que so registrarcrn
ocorréncias extraordinarias.
7.12. A CONTRATADA guardara sigilo sobro informaooes e documontos
fornecidos pela Contratante, em decorrencia dos servieos objeto do presente
contrato, adotando medidas internas do seguranea.
7.13 - O inicio da cxecucao dos scrvicos fica fixado em O5 (cinco) dias uteis
contados a partir da data da assinatura do Contrato e/ou da Ordem do
Sorvico.
7.14 — O coptrato tera a duraoao de 12 [doze] moses, contados da data de
sua assinatura, podcndo ser prorrogado nos prazos do art. 57, inciso ll, da
Lei 8.666/93, por so tratar do seivicos do natureza continuada, tendo
eficacia apos a publicacao do extrato na impronsa oficial, nos lI6l"1’1"lOS da Lei
8.666/1998, por iguais e sucossivos periodos, so da convcniencia para a
administracao pilblica, dovendo a prorrogacao ser motivada e processada
nos ditan1es‘do mesrno Estatuto.
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7.15 - Ocorrera a rescisao do contrato, independentomonte do interpelaoao
judicial ou extrajudicial e sem que caiba a Contratacla direito a indenizacao
do qualquorr-naturezza, ocorrondo qualquer dos seguintos casos:
7.15.1 - nao curnprirnento ou cumpritnento irregular das olausulas
contratuais ou da legislagao vigente;
7.15.2 - lontidao na oxocucao dos servicos, levando a Camara Municipal do
lcapui a presumir pela nao conclusao dos rnesmos nos prazos ostipulados;
7.15.3 — eon}etirnento reiterado do erros na execucao dos services;
7.15.4 - concordata, falencia ou dissolueao da firrna ou insolvencia do seus
socios, gerentcs ou diretoros;
7.15.5 - o atraso injustificado no inicio dos sorvioos ou paralisacao dos
mosmos sem justa causa e previa comunicaeao a Carnara Municipal do
icapui/CE;
7.15.6 - a‘ subcontrataoao total ou parcial dos servioos, sem previa
autorizacao da Camara Municipal do Icapui/CE, a associacao da Contratada
corn outrem, a cessao cu transferencia, total ou parcial, bem con-1o a fusao,
cisao ou incorporacao, nao admitidas no Instruments Convocatorio e no
Contrato;
7.15.7 - o -dosatendimento das deterrninacoos regulares da autoridade
dosignada para acompanhar o fiscalizar a sua execucao, assim corno a do
seus supcriores;
7.15.8 - o comotimento reitorado do faltas na sua execucao anotadas polo
roprosentante da Camara Municipal do Icapui/CE, conforms previsto no
paragrafo 1°, do art. 67 da Lei n°. 8.666-X93;
7.15.9 - alteraoao social cu a modificacao da finaliclade ou de estrutura da
ernpresa, que prejudique a execucao do contrato;
7.15.10 - razdes do interosse publico, de alta relevaneia do amplo
conhecirnento, justificados e detorminadcs pela Administracao Publica;
7.15.11 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Carnara Miinicipal do Icapui/CE, docorrentes dos servicos, ou parcelas
dostes ja recebidos ou executados, salvo em easo de calamidade publica,
grave perturbaeao da ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada o
direito do optar pela suspensao do ournprimcnto do suas obrigacoes ate que
seja norrnalizada a situaoao;
7.15.12 - a‘ocorrencia do casos fortuitos ou do forca maior, regularmente
comprovada, impoditiva da execueao do Contrato;
7.16 - A resoisao amigavel do contrato, por acordo ontre as partes, devora
ser procedida do autorizaoao escrita e fundarnentada dos respectivos
secretaries da Camara Municipal do Icapui/CE .
7.17 - E facultada a Carnara Municipal do lcapuijCE, quando o convocado
nao assinar termo do contrato no prazo e nas condicoes estabclccidas neste
Edital convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para
fa:.'.e—lo em igual prazo e nas rnosmas condicoes propostas polo primeiro
classificado, inclusive quanto aos prergos atualizados, do conformidado com
estc Edital, pu revogar esta licitacao.

Ccimara Muriieipaf do icapai
Run jaca Gaidin 0, 125' — Can tm — Icapm]/CE — CEP: 62.810-000

'1 Fans (88) 3432,1230/GNP]: 35.050442/U001-27/l.E.: 06.920406-3

“4-,
2%,,,c>

1.,|nd‘4'-'1



.i:an5.-.-org" . --an;
r» "'.-O4M4HAM|__.g'C§1‘,5'_. _ 1

1 —— i___ __:- -*-'
, 1\lC|P

' .' ' _ . . ‘I A‘

-is ;-- o‘
” \"~ Y

' _ = . Q,

us‘. ~
' 'f;'\\

3 - DA ALTERAQAO E DOS ACRESCIMOS E/OU SUPRESSOES A0
conrnnro ,W pp”

8.1 — O presente contrato podera ser altorado, nos casos previstos no artigo
65 da Lei I\l° 8.666/93, desde que haja interosse da Administraeao, corn a
aprssentaoao das devidas justificativas.
8.2 - A Camara Municipal do Icapui/CE cabera o direito do promovsr
acrescimos ou supressoes nos servicos, ate o limits correspondents a 25%
{vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, rnantendo-se as
dornais condicoos do contrato, nos termos do art. 65, paragrafo 1°, da Lei n°
8666/ 93.
8.3 - Caso haja acrescirno ou diminuicao no volume dos servicos esto ssra
objeto do Termo Aditivo ao contrato.

9-nosPAoAMENT0s

9.1 — A fatura relativa aos servicos exocutados no periodo do cada mes civil
devera ser apresentada a Carnara Municipal do Ioapui /CE, ate o 5° (quintol
dia util do mes subseqfiento a realizacao dos servicos, para fins do
conferéncia b atestacao.
9.2 - O[s] pagamento[s] seralaol efetuado[s] atraves do cheque nominal ou
credito em conta sspscifica, apos a aprssentaoao das respectivas faturas,
notas fiseais e reeibos a tesouraria, juntamsnte com a CND Federal,
Estadual, Municipal, Trabalhista, c CRF do FGTS, depois de atestado polo
setor compotento.
9.3 - O Pagamsnto ssra efetuado no prazo maxirno do 30[trinta) dias,
contados a partir da data do adirnplernento da obrigacao e em conformidade
com a disponibilidade do rocursos financeiros.
9.4 - Ocorrendo srro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe o
pagament0,, a CONTRATADA sera cientificada, a firn do que tome
providencias.
9.5. Podera a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos
seguintss casos:
a] quando a CONTRATADA deixar de recolher rnultas a que estivor sujeita,
dentro do prazo lixado;
b) quando afiCONTRATADA assumir obrigacoes em gsral para com terceiros,
que possam de qualquer forrna prsjudicar a CONTRATANTE;
c] inadimplencia da CONTRATADA na execucao dos sorvicos.
9.6 - Havendo prorrogacao do prazo do vigencia do oontrato, conforms
previsao legal, por intsrssso s iniciativa das partes, os precos poderao sofrer
rsajuste apos o periodo do 12 (doze) moses, tomando como bass o indice
oficial da variaoao de precos, o IGPM-FGV.
9.7 - Podera ser restabelecida a relacao que as partes pactuaram
inicialmonte entre os encargos do contratado o a retribuicao da
Administracao para a justa rernuneraoao dos servioos, desde que objetivando
a manutencao do squilibrio oconomico-financeiro inicial do contrato, na
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hipotese de sobrevirern fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém do
cunscqiiéncias incalculaveis, retardadores ou impoditivos da execuoéo do
ajustado, ou ainda, em caso dc forga maior, oaso fortuito ou fato do principc,
configurand? alea economica cxtraordinaria e extracontratual, nos termos do
Art. 65, Inciso II, alinea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser forrnalizado através
do ato adrninistrativo.
9.8 - Nos casos do evcntuais atrasos do pagamcnto, desde que a Contratada
nao tenha concorrido dc algurna forma para tanto, o valor devido devera ser
acrescido de oncargos moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados
desde a data limite prevista para o pagamcnto até a data do cfctivo
pagarnento, aplicando-se a seguinte formula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratorios a scram acrcscidos ao valor originariamente
devido
I = Indice do» atualizagao financeira, calculado Segundo a férmula:
I = [Tx [ 100)
365
Tx = IPCA (IBGE)
N = Numcro dc dias entre a data lirnite prevista para 0 pagamento e a data
do efetivo pagamcnto
VP = Valor da Parccla cm atraso

10 - nas PENALIDADES E SANQGES

10.1 — O licitante que ensejar o retardamento da execugao do certame, nao
mantiver a firoposta, falhar ou fraudar na cxecugao do Contrato, cornportar-
so dc modo inidoneo, fizer declaraoao falsa ou cometer frauds fiscal,
garantido 0 direito prévio da citagao c da ampla defesa, ficara irnpedido de
licitar e contratar com a Administragao, pelo prazo de até O2 [do:is) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punioao ou até que seja
promovida a reabilitagao perantc a. propria autoridade que aplicou a
penalidade, sen": prejuizo das multas prcvistas no cdital e no termo do
contrato e das dcmais cominagoes legais.
10.2 - A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso
do inexecuqao total ou parcial do contrato, erro dc execucgao, execuoao
irnperfeita, mora do execugao, inadirnplemento contratual ou nao veracidade
das informagocs prcstadas, garantida a prévia dcfesa:
I - adverténcia, sanrgao dc que trata o inciso I do art. 8?, da Lci n.“ 8.666/93,
podera ser aplicada nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigagocs e responsabilidades assumidas na
licitagéo;
b] Outras ocmorréncias que possam acarretar transtornus ao desenvolvimento
dos scrvigos da Contratante, desde que nao caiba a aplicagao do sangéio
mais grave.
II ~ multas (que poderao ser rccolhidas en-1 qualquer agéncia integrantc da
Rode Arrecadadora de Receitas Federais, por meio dc Documento dc
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Arrocadaoao Municipal - DAM, a sor proonchido do aoordo com instruooos
fornocidas pela Contratanto]:
a] do 1% (um por conto) sobro o valor contratual total, por dia do atraso na
exoouoao do objoto ou indisponibilidado do mosmo, lirnitada a 10% do
mosrno valor;
b] do 2% (dois por conto) sobro o valor contratual total do oxoroioio, por
infraoao a qualquor clausula ou condioao do oontrato, nao ospocificada nas
demais alinoas dosto inoiso, aplicada om dobro na roinoidéncia;
c) do 5% (oinco por cento) do valor contratual total do oxorcioio, pola roousa
om oorrigir qualquor sorvioo rojoitado, oaractorizarldo-so a roousa, caso a
corrooao na'o so ofotivar nos 05 (cincol dias que so soguirom a data da
comunicaoao formal da rejoicao;
III - susponsao tomporaria do partioipagao om licitacao o impodimonto do
oontratar corn a Camara Municipal do Icapui/CE, por prazo nao superior a 2
[doisl anos;
IV - doclairaoao do inidonoidado para lioitar ou oontratar com a
Administraoao Publica, onquanto pordurarom os motivos dotorrninantos da
punioao ou ato quo soja promovida a roabilitaoao poranto a autoridado qua
aplicou a ponalidado, dopois do rossarcimonto a Administraoao pelos
projuizos rosultantcs o dopois do docorrido o prazo da sanoao aplicada com
bass no inciso anterior.
10.3 - No procosso do aplioagao do ponalidados é assogurado o direito ao
contraditorio o a ampla dofosa, garantida no prazo do 10 (doz] dias corridos.
10.4 - O valor da rnulta aplicada dovora oer rocolhido aos cofros da Can-lara
Municipal do Ioapui/CE no prazo do 05 [oinoo) dias a contar da notificacao
ou docisao do rocurso. Sc o valor da multa nao for pogo, ou dopositado, sora
automaticamonto doscontado do pagamonto a quo a Contratada fizor jus.
Em oaso do inexisténcia ou insuficioncia do crédito da Contratada, o valor
dovido sora cobrado administrativamonto o judicial.
10.5 — As sanooos provistas nos incisos III e IV do item 10.2 supra,
podorao ser aplicadas as omprosa/ontidados quo, om raoao do contrato
objoto dosta'1icita<;ao:
I — praticarorn atos ilicitos, visando frustrar os objotivos da licitacao;
II — dornonstrarom nao possuir idonoidado para contratar com a
Administracao Pfiblica, cm virtudo do atos ilicitos praticados;
III ~ sofrororn condonaoao dofinitiva por pratioarom, por moios dolosos,
fraudo fiscab no rocolhimonto do quaisquor tributos.
10.6 - As sanooos provistas nos incisos I, III e IV do item 10.2 supra
podorao sor aplicadas juntamonto com a do inciso II do mosrno item,
facultada a dofosa provia do intorossado no rospect".1'vo procosso, no prazo do
10 [doz] dias corridos.
10.7 - A lioitanto adjudicataria quo so rocusar, injustificadaxnonto, om firmar
o Contrato dontro do prazo do 5 [oinco] dias utois a contar da notificaoao que
lho sora onoaminhada, ostaré. sujoita a rnulta do 5,00% [cinco por cento) do
valor total adjudicado, sorn projuizo das domais ponalidados cabivois, por
caractorizar doscumprirnonto total da obrigacao assurnida.
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10.8 - As slancoos provistas no item anterior nao so aplicarn as domais
lioitantos quo, aposar do nao voncodoras, vonham a sor oonvocadas para
colobrarorn o Tormo do Contrato, do acordo com osto odital, o no prazo do 48
(quaronta o oito) horas comunicarom sou dosintorosso.

1_i_ - nos RECURSOS 0a_cA1v1s1~rrAR1os p
11.1 - As desposas dooorrontos dosta lioitacao corrorao a conta da Dotaqao
Oroamentaria: 01.0l~01.031.0001.2.001 ELEMENTO DES DESPESAS
3.3.90.39.00/3.3.90.40.00 RECURSOS ORDINARIOS.

O

12 - DOS RECURSOS

12.1 - Das docisoos proforidas pola Comissao Pormanonto do Licitacao
caborao rooursos nos termos do art. 109 da Lci n.” 8.66-6;’ 93.
12.2 - Os ‘brocursos dovorao sor dirigidos ao Prosidonto da Comissao
Pormanonto do Licitaoao, intorpostos modiante potioao datilografada,
dovidamonto arrazoada subscrita polo roprosontanto legal da rocorronto, quo
comprovara sua condioao como tal.
12.3 - Os rocursos rolaoionados corn a habilitaoao o inabilitsroao da licitanto
o do julgamonto das propostas dovorao sor ontroguos a Prosidonto ou a um
dos Mombrds da Comissao Porrnanontc do Licitaoao da Carnara Municipal do
[capui/CE, no dovido prazo, nao sendo conhocidos os intorpostos fora dolo.
12.4 - Intorposto, o rocurso sora comunicado aos domais licitantos, quo
podorao impugna-los no prazo do 5 (cincol dias utois.
12.5 - Docidido o rocurso pola Comissao, dovora sor onviado, dovidamonto
informado, ao Prosidonto intorossado da Camara Municipal do Ioapui/CE,
quo proforirao suas docisoos.
12.6 - Nonhum prazo do rocurso so inicia ou corro som quo os autos do
procosso ostojam com vistas franquoadas aos intorossados.
12.7 - Na oontagom dos prazos oxoluir-so-a o dia do inicio o incluir-so-a o do
voncimontou o considorar-so-ao os dias consocutivos, oxcoto quando for
oxplicitarnonto disposto om contrario.
12.8 - A intimaoao dos atos docisorios da Camara Municipal do Icapui, om
sodo rocursal, sora foita modianto publicaoao do copia do oxtrato rosumido
ou da intogra do ato em orgao do divulgacao oficial da Camara Municipal do
Icapui.
13 - DAS*DI'SPOSI(;t'§ES FINAIS 7 W

13.1 - As inforrnacoos sobro osta lioitaoao podorn ser olotidas junto a
Comissao Pormanonto do Licitacao da Carnara Municipal do Icapuif CE,
sodiada Rua Joca Galdino, 125 ~ Contro — Ioapuif CE do sogunda a sexta-
foira, no horario do 07h30min as 13h30min.
13.2 - Sorn quo caiba aos licitsritos qualquor tipo do roclarnacao ou
indonizacao, fica assogurado a autoridado compotonto:

l
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- Altorar as condiooos do prosonto odital, fazondo a roposicao do p1'ElZ0 na
forma da Loi;
- Rovogar a prosonto licitacao por ra;-zoos do intorosso publico docorronto do
fato suporvonionto dovidarnonto con-iprovado.
13.2.1 - A autoridado compotonto dovo anular osta lioitaoao, por ilogalidado,
rnodianto pagocor oscrito o dovidamonto fundamontado.
13.3 - Quaisquor osolarooimontos sorao prostados pola Comissao
Pormanonte do Licitaoao, duranto o oxpodionto normal.
13.4 - Fica oloito o foro do ICAPUI/CE para dirirnir qualquor duvida na
oxocucao dosto Edital.

* Icapui;'CE 27 cl agos d ; 2019.
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