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L|c|TA(;A0 Do TIPO MENOR PRECO GLOBAL PARA coNTRATAgAo
DE EMPRESA DE CONSULTORIA TECNICA MULTIDISCIPLINAR com
ESPECIALISTAS EM SEU QUADRO TECNICO NA AREA DE
PLANEJAMENTO E oEsTAo URBANA, ARQUITETURA
HABITACIONAL, URBANISMO, HABITAQAD DE INTERESSE SOCIAL E
OUTROS PARA E|.ABoRA(;Ao DA RE<;uLARizAgAo FUNDIARIA
PARA AS r=Am1|_|As BENEFICIDAS N0 PROGRAMA DE APOIO A

uRBAN|zA(;Ao DE ASSENTAMENTOS PREcAR|0s REFERENTES A0
PT 0352161-os/2011 Do MINISTERIO Do DESENVOLVIMENTO
REGIONAL - MDR, N0 MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, C_0NFORME
EsPEc|F|cA(;oEs CONTIDAS N0 TERMO DE REFERENCIA Do
EDITAL.
A Secretaria de lnfraestrutura do Municipio de Crateus, através da Comissao Permanente de Licitagao, devidamente

nomeada pela Portaria N” 004.13.04I2020, tomam publico para conhecimento dos interessados que, na data. horario
e local abaixo previsto, abrira licitagao, na modalidade Tomada de Pregos, do tipo MENOR PREQO, julgamento
GLOBAL, em regime de execugao indireta com empreitada por prego uniiario, para atendimento do objeto desta

licitagao, de acordo com as condigoes estabelecidas neste Edital, observadas as disposigoes contidas na Lei Federal
n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alteragoes postenores e na Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteraqﬁes
posteriores.

HORARIO, DATA E LOCAL:
OS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO E PROPOSTAS serao recebidos em sessao piiblica marcada para:
As 09:O0Horas.
Dia 19 de outubro de 2020.
No Enderego: Saia da Comissao Permanente de Licitaqéo, localizada a Avenida Ediiberto Frota, n° 1.821 - email:
pmclicit@gmai|.com - Cep. 63.700-000 - Crateus - Ceara.
Constituem parte integrante deste Ediial, independente de transcrigao os seguintes anexos:
ANEXO I - Projeto Basicofiermo de Referéncia

ANEXO ll - Modelo de apresentaoéo de caria-proposta
ANEXO Ill - Minuta de contrato
ANEXO IV - Mlnutas de declaragdes
ANEXO V - Minuta de declaraqao cle ME ou EPP

1.0-DOOBJETO

1.1-A pnesente licitaqao tem como objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TECNICA

MULTIDISCIPLINAR com ESPECIALISTAS EM SEU QUADRO TECNICO NA AREA DE PLANEJAMENTO E
GESTAO URBANA, ARQUITETURA HABITACIONAL, URBANISMO, HABITAQAO DE INTERESSE SOCIAL E
OUTROS PARA ELABDRAQAD DA REGu|.ARizAoA0 FUNDIARIA PARA AS FAMiL|AS BENEFICIDAS NO
PROGRAMA DE APOIO A URBANIZAQAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS REFERENTES AO PT 0352767os/2011 DO MINISTERIO Do DESENVOLVIMENTO REGIONAL ~ MDR, NO MUNICIPIO DE CRATEUSBE./CE,
confomwe especiﬁcagées em anexos do editai.

2.0- DAS RESTRIQOES E CONDIQOES DE PARTICIPAC}/T10
2.1-PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITAQAO:
2.1.1 - Podera participar do presente certame licitatorio qualquer pessoa juridica, Iocalizadas em quaiquer Unidade da
Federagao, devidamente cadastrada na Prefeitura de Crateﬂs-CE, ou nao cadastrada, que atender a todas as
condigoes exigidas para cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a data do recebimento dos envelopes, e que

satisfaqam a todas as condigdes deste edital, inciusive tendo seus objetivos sooiais ou cadastramento compativeis com
0 objeto da licitaqao.
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2.1.2 - A ME ou EPP que pretender se beneﬁciar, na licitagéo, da LC 123/06, devera entregar a Comissao, ju - ~--51-= 'i~‘:>'
com os envelopes de habllitacéo e proposta, declaragao na forma do Anexo V deste edital, assinada pelo titular ou

representante legal da empresa, devidamente comprovada tal titulandade/representagao.
2.1.3: Conforme Decreto Municipal n° 910 de 23 de abril de 2020, so poderao adentrar no Setor de Llcltagoes / Sala de
Sessoes, os licitantes que estiverem fazendo 0 uso de mascara. O nao uso por parte do representante nao resultara em

excluséo do certame, no entanto o mesmo devera apenas entregar os envelopes, preenchendo protocolo aproprlado.
2.2- NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITAQAO:
2.2.1~ Nao podera partlclpar empresa declarada inldonea ou cumprlndo pena de suspensao. que lhes tenham sido
aplicadas, por for<;a da Lei n9 8.666/93 e suas alteraqoes posteriores, e ainda:
a) Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administraqao Publlca, de acordo com 0

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS)TCU/CNJ. A Comissao fara pesquisa no site:
htlps://certidoes-apf. apps. tcu. gov. br/ na fase do credenciamento, devolvendo os envelopes das parlicipantes que se

enquadrem nesla situacao:
b)
Cumprindo penalidade de suspensao temporaria imposta pela Prefeltura Municipal de Crateus;
c)
Estejam sob faléncia, concordata, dissolugao ou Iiquidacéo. fusao, cisao ou de incorporacéo;
d)
Reunidos sob a forma de consorcio;
e)
Mantendo qualquer tipo de vinculo proﬁssional com servidor ou dirigente de orgao ou entidade contratante ou
responsével pela Iicitaoéo;
f)Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;
g)
De empresas cujos socios ou diretores pertencam, simultaneamente, a mais de uma ﬁrma licitante;
h)
Que seja sociedade estrangeira nao autorizada a funclonar no Pals;
i) De /icrlantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9°, seus incisos e paragrafos, da
Lei Federal n° 8. 666/93 e suas posteriores atualizagoes:
2.2.2- Quando um dos soclos representantes ou responsaveis técnicos da Licitante particlpar de mais de uma empresa
especializada no objeto desta Licitacao, somente uma delas podera paiticipar do cerlame licitatono.
2.2.3 - So podera sollcitar quaisquer documentos, manlfestar-se ou representar qualquer licitante no presente certame,

representante legal habilltado, devendo cada licitante apresentar-se oom apenas 01 (um) representante, devidamente
munido de documentagao habil confomwe itens abaixo, o qual sera o unlco admitido a lntervir nas diversas fases do
procedimento licitatorio, respondendo assim, para todos os eleitos, pelo licitante representado.
2.2.3.1. Cada representante deveré apresentar:

2.2.3.1.1 TRATANDO-SE DE PROPRIETARIO OU SOCIO ADMINISTRADOR:
I - Documento de identidade de fe publica com fotograﬁa;
ll - Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social/Estatuto Social/Registro de Fimwa lndlviduall Certlﬁcado da Condlcao
de Microempreendedor Individual) em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Acoes, acompanhado dos documentos referentes as eleicoes de
seus administradores; em se tratando de MEI, o documento que é disponibilizado por meio do sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br.

2.2.3.1.2 TRATANDO-SE DE REPRESENTANTE LEGAL:
l - Documento de identidade de fe publica com fotograﬁa;
ll - Ato Constitullvo da Empresa (Contrato Social/Estatuto Social/Registro de Finna lndlviduall Certlﬁcado da Condlqao

de Microempreendedor Individual) em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
Socledade Comerclal; e, no caso de Socledade por Aqoes, acompanhado dos documentos neferentes as elelcoes de
seus administradores; em se tratando de MEI. o documento que é disponibilizado por meio do
sltlo www.portaldoempreendedor.gov.br,
lll - PROCURAQAO POR INSTRUMENTO PUBLICO OU PARTICULAR. esta ultima com ﬁmwa reconhecida do
assinante, (acompanhado com os atos constitutlvos da pessoa jurldica, ata de sua elelcao, oontrato social, requerimento
de emprecario individual, etc, nos quais estejam expressos poderes para 0 outorgante exercer direitos e assumir
obngacoes em deconéncia de tal investidura). A procuragao devera lndicar outorga de poderes para, na forma da lei,
representar a licitante e praticar os atos a que se destlnam, interpor recursos adminlstrativos, apresentar documentos
de habilitacéo e proposla de precos, assinar ata e os demais ﬁns pertinentes ao certame, em nome da licitante.
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3.0- DOS ENVELOPES

"A '

3.1. Cada licltante devera apresentar, simultaneamente, 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber: de Habllitacao
e Proposta de Prego, sendo aceita a remessa via postal.

3.1.1. Os Ilcitantes que desejarem enviar os envelopes via CORREIOS, deverao envlar 01 (um) unico envelope
LACRADO, contendo dentro os outros 02 (dois) envelopes LACRADOS com a documentaoao referente a Habilitacao

(um envelope), e a Proposta de Precos (um envelope). A Comissao de Licitagao néo se responsabilizaré se os
mesmos nio chegarem a tempo hébll para a aberlura do certame.
3.1.1.1. A Comissao de Licitacao nao se responsabllizarao por envelopes que chegarem apos a licitacao; caso
mandem pelo correio, certiﬁquem-se com o setor de licitacao a chegada do mesmo, pelo menos 24h (vlnte e quatro
horas) antes da licltagao, os envelopes de documentacao envlados pelo correlo caso nao forem abertos os mesmos
serao fragmentados caso a empresa néo os retire.
3.1.1.2. A inversao dos documentos no interior dos envelopes, como por exemplo, a colocacao da Proposta de Precos

no envelope dos Documentos de Habilitacao, acarretara a exclusao sumaria da proponente no certame.
3.1.2. Os conjuntos de documentos relatlvos a Habilitagao e Proposta de Prego deverao ser entregues
separadamente, em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e ldentifcados com o nome do licltante, o
numero do CNPJ, o objeto da licitaoao e, respectivamente, os tltulos dos conteudos (“Documentos de Habilitacao" e
"Proposta de Preqo"), na forma a segulr:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE Crateus-CE
(IDENTIFICAQAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N‘ 01 - DOCUMENTAQAO
TOMADA DE PRE(}OS N° 012/2020-SEINFRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE cmetls-cE
(lDEur|l=|cAt;Ao DA EMPRESA)
ENVELOPE N° oz - PROPOSTA DE PREcos
TOMADA DE Pgecos N° 012/2020-SEINFRA

\
,
l
‘

_

_

3.2-E obngatoria a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE PREQOS.
3.3- Os Documentos de Habilitacao e as Propostas de Precos deverao ser apresentados por preposto da licltante com

poderes de representaqao legal, na forma do item 2.2.3.1. A nao apresentacao nao lmpllcara em lnabilitacao. No
entanto, o representante devera identiﬁcar-se preenchendo protocolo apropriado e nao podera pronunciar-se em
nome da licltante.
3/L Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragao, podera representar mais de uma licltante junto a Comisséo.
sob pena de excluséo sumaria das Ilcitantes representadas.

4.0- DOS DOCUHENTOS DE HABILITAQAO - ENVELOPE “A”.
4.1- Os Documentos de Habilitagao deverao ser apresentados da seguinte forma:
a) Em originals ou publicagao em Orgao Oflcial, ou, ainda, por qualquer processo de copia autenticada em Cartorio
(quando nao forem retirados pela a intemet), exceto para a garantia, quando houver, cujo documento comprobatorio
devera ser exibido exclusivamente em original. Ouando algum documento for apresentado através de copla sem a

devida autentlcagao devera vir acompanhado de DECLARAOAO DE AUTENTICIDADE DEVIDAMENTE ASSINADA
PELO O REPRESENTATNTE LEGAL CONFORME O MODELO CONSTANTE NO ANEXO IV;
b) Dentro do prazo de valldade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipotese do documento nao conter
expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de declaragao ou regulamentacao do orgao emissor
que disponha sobre a validade do mesmo. Na auséncia de tal declaracao ou regulamentacao, o documento sera
considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partlr da data de sua emissao;
c) Rubrlcados e numerados seqiiencialmente, na ordem deste Edital, da primeira a ultlma pagina, de modo a reﬂetir
seu numero exato;
4.1.2 Na forma do que dispoe o Art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006 e suas alteraqoes, a
comprovacao da regularidade ﬁscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida para
efeito de assinatura do contrato.
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4.1.3 Para eferto do drsposto no item 8Cl!Tl8, as ME e EPP, por ocasiao de participacao neste procedimento lic' : l is-4,1“¢4
.4

I

deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade ﬁscal e trabalhlsta.
mesmo que esta apresente alguma restricao.

4.1.4 Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade ﬁscal e trabalhista, sera assegurado 0 prazo de 05
(crnco)_dras_ uters, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para
regulanzacao da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidoes negativas
ou positives com efeito de certidao negativa.
4.1.5 A nao~regularizar;ao da documeniacao, no prazo previsto no item anterior, implicara decadéncia do direito a
contratacao, sern pre)ulzo das sangoes previstas no art. 81 da Lei n° 8. 666/93, sendo facultado a Adminislracao
convocar os Ilcitantes remanescentes, na ordem de classlﬁcacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitagao.
4.1.6 Sera inabilitado 0 licltante que nao atender as exigéncias deste edital referentes a fase de habilitacao, bem
como apresentar os documentos defeituosos em seu contelido e forma, e ainda, a ME ou EPP que néo apresentar a
regularlzacao da documentacao de Regularidade Fiscal e trabalhista no prazo deﬁnido no item "4. 1. 4" acima.

4.2- OS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO CONSISTIRAO DE:
4.2.1 - Certlﬁcado de Registro Cadastral (CRO) emitido por esta Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade,
guardada a conformldade com o objeto da llcitacao.

4.2.2- HABIUTAQAO JURlDlCA:

a) NO CASO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL: inscncao no Registro Publico de Empresas Mercantls, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede.

b) N0 CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU ENIPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolldado em vigor devidamente registrado no registro publlco
de empresa mercantil da Junta Comercial (nao sendo o contrato social consolldado apresentar juntamente todos os

aditivos a este) em se tratando de sociedades empresarias: devendo, no caso da licltante ser a sucursal, ﬁlial ou
agéncla, apresentar o reglstro da Junta onde opera com averbacao no reglstro da Junta onde tem sede a matriz;
c) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente lnscrito no Registm Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus adminlstradores;

d) NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de
autorizagao, em se tratando de empresa ou socledade estrangeira em funclonamento no Pals, e ATO DE REGISTRO

DE AUTORIZAQAO PARA FUNOIONAMENTO expedido pelo orgao competente, quando a atividadeassim o exigir; _
I OBS: Os documentos listados acima deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da
L §QnS0|lC|§<}§0 respectlva.
i__g
_
__
_ _ _

e) ALVARA DE FUNCIONAMENTO da sede da empresa.
f) Copla de Documento Oﬁcial com foto e CPF, do Socio-Administrador ou do titular da empresa, contorme o caso;
4.2.3- REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de inscncao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b) Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso. relativo ao domlcillo ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de ativldade e compatlvel com o objeto contratual;
c) Certldao de regularidade de Debltos relativos a Créditos Tributarios Federals e a Divida Ativa da Uniao (CND).
emitldas pela Receita Federal do Brasll na Fom1a da Portaria Conjunta RFB/PGNF n° 1.751 de 2 de outubro de 2014;
c.1) A comprovacao de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal para as certidoes validas em 14 de julho de
2020 devem ser analisadas confonne a Portaria Conjunta n° 1178/2020 do Ministério da Economla/Secretarla
Especial da Receita Federal do Brasll e ainda observado 0 que dispoe o art. 3°, paragrafo unico da EC n°. 106.

promulgada em 7 de maio de 2020;
d) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser teita através de Certidao Consolidada
Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
e) A comprovagao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser felta através de Certidao Consolidada

Negativa de Debltos inscritos na Divida Ativa Municipal;
1) Prova de situaqao regular perante o Fundo de Garantla por Tempo de Servigo — FGTS, através de Certlﬁcado de
Regularidade de Situacao - CRS e;
g) Certidao Negativa de Debltos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcla de débitos inadimplidos perante
a Justlca do Trabalho.
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OBS: Caso nao seja declarado o prazo de validade da certldao em seu conteudo, sera conslderada o prazo de
(trinta)
de sua validad e .
Z g dias
_ _daf sua
g emlsgo.
_ _ Parafefeito
_

4.2.4- ouALli=lcAcAo TECNICA:
a) Apresentacao de no mlnlmo 01 (um) Atestado de Capacldade Tecnica de servlgos executados, obrlgatoriamente

pertinente e compativel com o objeto desta licitacao, expedlda por entldade publlca ou privada, usuana do service em
questao, comprovando a plena satlsfagao de sua execucao, para cada uma das segulntes areas: Elaboracao de
Plano Dlretor Participativo - PDP; Elaboragao de Plano Local de Habitacao de lnteresse Social - PLHIS; Elaboracao
de Conjuntos Habitacionais para Habitacoes de lnteresse Social.
Somente serao conslderados valldos os atestados com timbre da entldade expedldora e com identiflcagao do nome
completo do emitente. O atestado devera ser datado e asslnado por pessoa fisica identiﬁcada pelo nome e cargo

exercido na entldade, com ﬁrma reconhecida em cartorio do declarante, estando as intorrnacoes sujeitas a
conteréncia peIo(a) Pregoeirola) ou quem este lndicar. Bem como as demais infonnacoesz

1.

nome, CNPJ e endereco completo da pessoa juridlca tomadora dos servigos e emitente do atestado;

2.

nome e CNPJ da empresa que executou o servico;

.
01-up-..>

descricao dos senrigos;
periodo de execucao;
local e data da emlssao do atestado;

6.
identiflcacao (nome e cargo ou funcao) e assinatura do signatario do atestado.
a.1) No atestado de capacidade técnica devera estar descrito expressamente os liens cuja execuqao ou entrega
toram realizadas, sendo estes compativeis com o Terrno de Relerencia deste edital, conforme o caso.
a.2) Podera, tacultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade tecnica para comprovagao ao que

dispoe o item a.1 instmmento de nota fiscavcontrato de prestaqao de senrico respectivos ao qual o atestado faz
vlnculacao.

b) DEMONSTRACAO DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL, através da prova da Licitante possuir em seu
quadro perrnanente de pessoal, na data prevista para a llcitacao, proﬁssionais de nivel superior nas seguintes areas:
- Coordenagao Geralz Arquiteto e Urbanista, com experiéncia comprovada na Elaboragao e Consultoria de Plano
Dlretor Participativo - PDP. A comprovagao da experiéncla se dara através da apresentacao de Atestado emitido por

pessoa juridlca de direito publico ou privado, acompanhado da respectiva Certidao de Acenlo Técnico - CAT,
devidamente registrada na entldade proﬁssional competente;
- Arquitetura e Urbanismo: Arquiteto e Urbanlsta, com experiéncia comprovada na Elaboracao e Consultoria de

Plano Local de Habitacao de lnteresse Social. A comprovaqao da experiéncia se dara através da apresentacao de
Atestado emitido por pessoa juridlca de direito publico ou privado, acompanhado da respectiva Certidao de Acenro
Tecnico - CAT, devidamente registrada na entldade proﬁssional competente;
- Assisténcia Social: Assistente Social, com experiéncla na Particlpacao da Elaboracao de PLHIS - Plano Local de

Habitacao de lnteresse Social. A comprovacao da experiéncia se dara atraves da apresentacao de Declaracao de
Participagao nas Ativldades de Elaboracao do PLHIS - Plano Local de Habitacao de lnteresse Social emitido por
pessoa juridlca de direito publico ou privado;
- Advocacia: Advogado.

b.1) Os proﬁssionais técnicos indicados deverao cmprovar estarem devidamente registrados junto aos seus
respectivos conselhos de classe de origem;
c) Entende-se, para ﬁns deste Edital, como pertencente ao quadro pennanente:

c.1) “Ficha de Registro de Empregado“, autentlcada lunto a D.R.T. (Delegacia Regional do Trabalho);
c.2) “Contrato de Trabalho" devidamente registrado em sua Cartelrade Trabalho e Previdéncia Social (CTPS);
c.3) Em se tratando de socio ou diretor, esta comprovaqao devera ser teita através de Ato constltutivo devidamente
registrado na entldade competente;
c.4) Se contratado, apresentar contrato de prestacao de servlco, vigente na data de abertura deste certame.
4.2.5- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
4.2.5.1 - Balanco patrlmonlal e demonstracoes contabels do ultimo exerclclo ﬂscal, la exlglvels e apresentados na
forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da licltante, acompanhado dos temwos de abertura e
de encerramento do Livro Diario - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial - constando ainda, no

balanco, o numero do Livro Diano e das folhas nos quais se acha transcrito, que comprovem a boa situacao ﬁnanceira
da empresa, com vistas aos compromissos que tera de assumlr caso lhe seja adjudicado o objeto licitado,
devidamente asslnado pelo contador responsavel, sendo vedada sua substitulcao por balancetes ou balancos
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provlsorios. podendo ser atualizados por indices oﬁciais quando encerrados ha mais de 03 (tlés) meses da data de
apresentacao da proposta;

4 2 5 2 - Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distnbuidor da sede da pessoa juridlca, no
mlnlmo dentro do prazo de validade;

4 2 6 oEuA|s EXIGENCIAS:

4 5 1 - Declaracao de que, em cumpnmento ao estabelecldo na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inclso XXXIII, do artigo 7°, da Constituicao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na

condlcao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
4 5 2 - Declaracao de conhecimento de todos os parametros e elementos dos senricos a ser ofertado e que sua
proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste
4 5 3 Declaracao expressa de integral concordancia com os temtos deste edital e seus anexos, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital;

4 5 4 - Declaracao, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitaqao,
ﬁcando ciente da obngatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste
edital (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93).

5 0 DA PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE “B”
5 1- As propostas deverao ser apresentadas em papel tlmbrado da ﬁrma, preenchidas em 01 (uma) via
datilogratadas/digitadas ou impressas por qualquer processo mecanico, eletrdnico ou manual, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado.
5 1 1» O licltante devera observar as disposicoes contidas no Anexo ll deste edital.

5 2 AS PROPOSTAS DE PRECOS DE\!ERAO, AINDA, CONTER:
5 2 1 A razao social, local da sede e o numero de inscncao no CNPJ da licltante;
5 2 2 Assinatura do Representante Legal;
523» lndicacao do prazo de validade das propostas, nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da
apresentacao das mesmas;
5 2 4» Preco global proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, ja consideradas, no mesmo,

todas as despesas, inclusive tributos, mao-deobra e transporte, incidentes direta ou indiretamente no objeto deste
5 2 5 - Proposta de Precos, contendo precos unitarios de todos os itens constantes no modelo do ANEXO ll, deste
edital nao podendo ultrapassar o valor médio unitario indicado;
5 2 6 - Os precos constantes na proposta da licltante deverao conter apenas duas casas decimals apos a virgula,
cabendo ao licltante proceder ao arredondamento ou desprezar os numeros apos as duas casas decimals dos
centavos;

5 2 7 Na elaboracao dos Precos Unitarios, devera comer todos os custos necessaries a execucao de cada servico.
quais sejam equipamentos, maode-obra, totalizacao de impostos e taxas, e quaisquer outros necessarios a execugao

dos servicos.
5 2 8- Na elaboracao da Proposta de Preco, o licltante devera obsenrar as seguintes condlgoes: Os pregos unitarios
propostos para cada item constante no Temwo de Referéncia Anexo I do Edital, deverao incluir todos os custos diretos e
lndlretos, tais como: impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.
5 2 9 Correrao por conta da proponente vencedora todos os custos que ponrentura deixar de explicitar em sua

proposta.
5210 Ocorrendo divergéncla entre os valores propostos, prevalecerao os descritos por extenso e, no caso de
incompatibilidade entre os valores unitario e total, prevalecera o valor unitario.

6 0 DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO
6 1- A presente Licitacao na modalldade TOMADA DE PRECOS sera processada e julgada de acordo com o
procedimento estabelecldo no an. 43 da Lei nﬂ 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
6 2~ Apos a entrega dos envelopes pelos Ilcitantes, nao serao aceitos quaisquer adendos. acréscimos ou supressoes
ou esclarecimento sobre o conteudo dos mesmos.
6 3- Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados pela Comissao deste Municipio, constarao
obngatoriamente da respectiva ata.
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6.4- E facultado a Comlssao ou aulondade supenor, em qualquer fase da Licitacao, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou complementar a lnstrucao do processo, vedada a inclusao de documentos ou informacoes que deveria
constar onglnanamente da proposta.
65 _Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licltatorio, que sera assinada pela
Comlssao de_Licltacao e os licitantes presentes, conforme dispoe § IQ do art. 43 da Lei de Llcitacoes.
6.6 O receblmento dos envelopes contendo os documentos de habilitagao e a proposta de preco, sera realizado
slmultaneamente em ato publico, no dia, hora e local previsto neste Edital.
6.7- Para a boa conducao dos trabalhos, os licitantes deverao se fazer representar por, no maximo, 01 (uma) pessoa.

6.8- Os membros da Comlssao e 02 (dois) licitantes, escolhidos entre os presentes como representantes dos
concorrentes, examinarao e nibricarao todas as folhas dos Documentos de Habilitacao e Propostas de Pregos
apresentados;
6.9 Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITACAO, “B” “PROPOSTA DE PRECOS", proceder-sea
com a aberlura e a analise dos envelopes referentes a documentagao.
6.10 A Comissao podera, ao seu exclusivo critério, proclamar na mesma sessao, o resultado da habilitagao, ou
convocar outra para esse ﬂm, licando cientiﬁcados os interessados;

6.11- Divulgado o resultado da habilitacao, a Comissao, apos obedecer ao disposto no art. 109, inclso l, alinea “a”, da
Lei de Licitacoes, fara a devolucao aos inabilitados, dos seus envelopes "proposta de precos", lacrados.

612- Abertura das propostas de precos das licitantes habilitadas, que serao examinadas pela Comissao e pelas
licitantes presentes.

6.13 Divulgacao do resultado do julgamento da proposta de precos e obsenrancia ao prazo recursal previsto no art.
109, inciso l, alinea “b”, da Lei n9 8.666/93.
6.14- Apos a fase de habllitagao, nao cabe deslsténcia de proposta, salvo motivo justo decorrente de fato

superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.
7.0- DO CRITERIO DE JULGAMENTO
A) - AVALIACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE "A"
7.1- Compete exclusivamente a Comissao avaliar o merlto dos documentos e lnformagoes prestadas, bem como
julgar a capacidade técnica, economica e ﬁnanceira de cada proponente e a exequibilidade das propostas

apresentadas.
_ _ _
7.2- A habilitacao sera julgada com base nos Documentos de Habilitacao apresentados, observadas as exigencies
pertinentes a Habllltacao Juridlca, Regulandade Fiscal. Oualiﬁcacao Tecnlca e a Ouallticacao Economlca e
Financeira.

B)- AVALIACAO DAS PROPOSTAS - ENVELOPE "B"

_ _

1“ d

7.3- A presente licitacao sera julgada pelo cnteno do MENOR PRECO GLOBAL, conforme inclso l, §

rt 45 da
oa .

Lei das Licitaqoes.
7.4- Serao desclassiﬁcadas as propostas: d t Ed? Id T

7. 4. 1- Que nao atenderem as especiﬁcacoes es e

ad d P egos.

la e om a e r

,

_

_

' _

7. 4. 2- Que apresentarem precos unitarios imsonos. de valor zero, ou precos exgeﬁglégslolé ("B WT"? 17°
Art. 48 da Lei de Licitacoes), ou supenores aos valores constantes dos liens do ﬂit com.as exigéncia-S deste Ednar
7. 4. 3- Que apresentarem condlcoes rlegars, omrssdes, erros e dlV8I'§.éflCl8I0U’5291 o demos Ca ales de dmcuﬁarr 0
7. 4.4- Que contiver vicios ou /Iegalrdades, for om/ssa ou apresentar rrregu an es ou
P
julgamento."
_
ad

7. 4. 5- Que contiver oferta de vantagem nao prevrsta nesta Tomada de Precos, nem preco ou vantagem base 8 H88
ofertas dos denials licitantes;
_ _
I _
. .
7.5 Na proposta prevalecera, em casode discordancla entre os valores lnumencos e:g|§>&e21s:6t€str: nas
76 Os erros de soma e/ou multlpllcacao, bem como o valor tota PFOPOS °~ _ _ d d f - a a‘ uma Como
Propostas de Precos das proponentes, serao devidamente comgldos, nao se constituln 0. e orm 9
»

motivo para desclassiﬁcacao da proposta.

_

__ _

_

_

f .

7.7- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como cnteno de desempate a classrflcacao se ara.

:
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7.9 - Quando for constatado o empate, conforme estabelece _os Artlgos 42 e 45 da Leériidgllgftxﬂrlnallgggsa OS

dezembro de 2006. a comlssao de llcrtacao an/were OS Crltéﬂvs Para esemna 8

empresa de pequeno porte, da seguinte forma:
,
7.9.1 - Entendese por empate aqueles sltuacoes em Que 88 DF0P0$T8$ 8PF9$9"T8d8$ P9799 mmmempresas 9
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7. 9.2 - Para efeito do disposto no 7.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
l - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classiﬁcada podera apresentar proposta de preco inferior

aquela conslderada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusao, situacao em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
ll - Nao ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na fonna do inclso I deste item,
serao convocadas as remanescentes que ponrentura se enquadrem na hipotese do item 7. 9. 1 deste Edital, na ordem
classilicatoria, para 0 exercicio do mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena de
preclusao;
lll - no caso de equivaléncla dos valores apresentados pelas mlcroernpresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7. 9.1 deste Edital, sera realizado sorteio para definir aquele que

primeiro podera apresentar melhor oferta;
7.9.3 - Na hipotese da naocontratacao nos termos prevlstos no item 7.9.2 deste edital, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.9.4 - O disposto no item 7.9.2 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.9.5 De conformldade com o parecer da CPL, nao constituira causa de inabilitacao nem de desclassiﬁcacao da
proponente a irregularidade fomial que nao afete o conteudo ou a idoneidade da proposta e/ou documentacao;

8.0- DA ADJUDICACAO
8.1 - A homologacao e a adjudicacao da presente licitacao ao licltante vencedor sera efetivada mediante termo
clrcunstanciado, obedeclda a ordem classificatoria, depols de ultrapassado o prazo recursal.
8.2 - A homologacao desta licitacao e a adiudicacao de seu objeto em favor da licltante cuja proposta de precos seja
classiﬁcada em primeiro lugar sao de competéncia da Secretaria Contratante.

8.3 - A Secretaria Contratante se resenra no direito de nao homologar e revogar a presente licitacao, por razoes de
interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer escrito e
fundamentado sem que caiba a qualquer dos licitantes direito.

9.0- DO CONTRATO
9.1- Sera celebrado instnlmento de Contrato, conforme minuta anexa a presente Tomada de Pregos, que devera ser

asslnado pelas panes no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de convocacao encaminhada a
licltante vencedora.
9.2- A recusa injustiticada do adjudicatario em assinar o “Terrno de Contrato” no prazo estabelecldo no subitem
anterior, caracterizara o descumprimento total da obrigagao, ﬁcando sujeita as penalidades previstas no item 18.1,
suoalinea “b.1" do Edital;
9.3 Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta vencedora e seu Anexo, bem como os
demais elementos concementes a licitacao, que serviram de base ao processo licitatorio.

9.4- O prazo de convocacao a que se refere o subitem 9.1, podera ter uma unica prorrogacao com o mesmo prazo,
quando solicitado pela licltante, e desde que ocorra motivo justiﬁcado e aceito pela Administracao.

9.5- E facultado a Administragao, quando o convocado nao assinar o “Termo de Contrato” no prazo e condiqoes
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classiﬁcacao estabelecida pela
Comissao, para tazelo em igual prazo e nas mesmas condigoes propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a
licitacao consoante prevé a Lei n9 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.

10.0- DOS PRAZOS
10.1 - Os services objeto desta llcitacao deverao ser executados e concluidos ate 31 (trinta e um) do dezembro de
2020, contados a partir do receblmento da ordem de servlco, podendo ser prorrogado nos temwos da Lel 8.666193 e
suas alteracoes.
10.2- Os pedidos de prorrogaqao deverao se tazer acompanhar de um relatorlo clrcunstanclado e do novo
cronograma ﬁsico-financelro adaptado as novas condiqoes propostas. Esses pedidos serao analisados e julgados
pela ﬂscallzacao da Secretaria competente da Preteltura Municipal de Crateus-CE.
10.3- Os pedidos de prorrogacao de prazos serao dingidos a Secretaria competente, ate 10 (dez) dias antes da data
do terrnino do prazo contratual.
10.4- Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortulto, desde que notiticados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria competente da Prefeitura Municipal de Crateds-CE, nao serao
conslderados como inadimplemento contratual.
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11.0-DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1 - As obrigacoes da Contratante estao prevlsta nos Anexo I - Termo de Referéncia e Anexo Ill da Minuta do
Contrato.

12.0-DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1- As obrigacoes da Contratante estao prevlsta nos Anexo I - Termo de Referéncia e Anexo Ill da Minuta do
Contrato.

13.0- DA DURACAO DO CONTRATO
13.1- O contrato tera um prazo de vlgéncia a partir da data da assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2020,

podendo ser prorrogado nos casos e tormas previstos na Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracoes
posteriores.

14.0 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
14.1- A fatura relativa aos services efetivamente prestados devera ser apresentada a Secretaria de competéncia, ate
0 10° (decimo) dia util do mes subsequente a realizacao dos senricos, para ﬁns de conferéncia e atestacao da
execucao dos servicos.
14.2. A fatura constara dos servigos efetivamente prestados no periodo, de acordo com o quantitativo efetivamente

realizado, cujo valor sera apurado através de medicao;
14.3Caso os services seja aprovada pela Secretana de competéncia, o pagamento sera etetuado ate o 30°
(trigesimo) dia apos o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Preteitura
Municipal de Crateus-CE.

15.0-DA FONTE DE RECURSOS
15.1-As despesas decorrentes da contratagao correrao por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal na

seguinte dotacao orcamentaria: 01.10.10.04.122.0037.2.053 - 1.001.0000.00 -MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ELEMENTO DE DESPESA: N° 3.3.90.39.00
16.0-DO REAJUSTAMENTO DE PRECO E REGIME DE EXECUCAO
16.1-Os precos sao ﬁrmes e lrreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentacao da
proposta. Caso o prazo exceda os 12 (doze) meses, os precos contratuais poderao ser reajustados, tomando-se por

base a data da apresentacao da proposta, com base no indice IGP-M da Fundacao Gettllio Vargas ou outro
equivalente que venha a substitui-lo, caso este seja extinto.
16.2-O Regime de execucao sera indireto em empreitada por prego unitario.

17.0- DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
17.1- A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acrescimos ou supressoes no
quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato,
conforme o disposto no § 19, art. 65, da Lei n9 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.

18.0-DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1-Pela inexecugao total ou parcial das obngaqoes assumidas, garantidas a prévia detesa, a Administragao podera
aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancoesz
a) Adverténcia.
b) Multas de:
b.1) 10.0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licltante vencedora em assinar o contrato
dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da notiﬁcacao teita pela CONTRATANTE

b.2) 0,3% (trés decimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato, por dia de atraso na entrega
do objeto contratual. ate o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2,0% (dols por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e rescisao do pacto, a
criterio Secretaria de competéncia de Crateus-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos
produtos.
b.4) Os valores das multas referidos nesta clausulas serao descontados "ex-oiticio” da CONTRATADA, mediante
subtracao a ser etetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a Secretaria de competéncia
de CrateusCE, independente de notiﬁcacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial;
8
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c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com a Administracao --- "“
prazo de ate 02 (dois) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos
determrnantes da punicao ou ate que a CONTRATANTE promova sua reabilitagao.

19.0- DAS RESCISOES CONTRATUAIS
19.1- A rescisao contratual podera ser.
19.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a Xll do art.
78 da Lei Federal n° 8.666/93;
19.3 Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente,

reduzida a temio no processo Iicitatorio, desde que haja conveniéncia da Administragao;
19.4- Em caso de rescisao prevlsta nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa do

CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
19.5 A rescisao contratual de que trata o inclso I do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no art. 80, incisos I a
IV, ambos da Lei n° 8.666/93.

20.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
20.1 Dos atos decorrentes das decisoes da Comissao Permanente de Licitacoes, cabera recurso, com efeito
suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao do ato, contados da data da publicacao na
imprensa oﬁcial, do respectlvo julgamento, ou no caso do artigo 109, § 1° de Lei n° 8.666/93, imediatamente apos a
lavratura da respectiva ata. Se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisao, quando
podera ser teita por comunicacao direta aos interessados.
20.2. lnterposto o recurso, sera comunicado as demais proponentes que poderao impugna-lo no prazo de 5 (cinco)
dias uteis.
20.3. Os recursos deverao ser interpostos mediante petigao devidamente arrazoada e subscrita pelo representante
legal da recorrente, dirigida a Comlssao de Licitacao da Preteitura Municipal de CRATEUS.
20.4. Os recursos serao protocolados junto a Comissao de Licitacao, de 2' a 6' feira, no horario de 8h as 12h, em dias
de expediente do orgao.

20.5. O recurso sera dingido a(s) Secretaria(s), por intermedio do(a) Presidente(a), o(a) qual podera reconsiderar sua
decisao no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, lazelo subir, devidamente informado, devendo,
neste caso, a decisao ser proterida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso
peIo(s) Secretario(s).

20.6. Nao serao admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante nao habilitado
legalmente ou nao identiﬁcado no processo para responder pela Licitante.

20.7. Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatonos ou quando nao justiﬁcada a
intencao de interpor o recurso pelo Licitante.
20.8. O recurso tera efeito suspensivo.
20.9. O acolhimento de recurso lmportara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
20.10. A intimacao dos atos decisorios da administracao — Presidente(a) ou Secretariots) — em sede recursal sera

teita mediante aﬁxacao de copla do extrato resumldo ou da integra do ato no ﬂanelografo da Comissao e da Preteitura
de CRATELIS, como também na forma original da publicacao do aviso de licitacao.
20.11. Os autos do processo administrativo pemranecerao com vista tranqueada aos interessados na sede da
Comissao de Licitacao.

20.12- DA FORMALIZACAO DO RECURSO AIIINISTRATIVO:
a) O pedido de objecao devera ser apresentado em duas vlas pelo representante legal da empresa no setor de

licitacao no prazo estipulado no item 20.1, com dados de contato da impugnante no qual a Comissao enviara resposta
ao pedido.
b) Somente serao aceitas as objegoes mediante peticao conteccionada em maquina datilogratica ou
impressora eletronica, em tinta nao lavavel, gue preencham os seguintes requisites:
i) O enderecamento a Presidente da Comissao de Licitacao da Preteitura de CRATEUS;
ii) A identiﬁcacao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobatorios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, proﬁssao, domicilio, numero do documento de
identiﬁcacao, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalicio;
iii) O fato, 0 fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados;
iv) O pedido, com suas especiﬁcacoes.
20.13 O recurso ou lmpugnacoes apresentadas em desacordo com as condicoes deste edital nao serao conhecidos.

4%

¥

.

PREFE
TURIIIJE

,
\~ \ 5‘

Ii"=~"i
'-

Fax enrlo

Iais

A

'»‘lUt~ IIWIQ‘

Por Voc'e

:' . I
VERDE

M -olirllssli-.1,-,
1 ~ DE Lrcrmcno at
‘-.
*"
§
K
V
1 8",?
4-

i

_ _ _

'

'"

Lrnrc

--E“-3..--a

-

FL 805%

O

'

21.0 - DAS IMPUGNACOES
21.1 - Qualquer cidadao é parte Iegitima para impugnar este edital diante de alguma irregularidade, devendo

protocolar 0 pedido de ate 05 (cinco) dias uteis antes da data ﬁxada para abertura dos envelopes de habilitacao,
estando a Administracao obrigada a julgar e responder em ate 03 (trés) dias uteis;
21.2 - Decaira do direito de impugnar os termos do edital o licltante que nao o ﬁzer ate o segundo dia util que
anteceder a abertura dos envelopes de habilitacao, hipotese em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso;
21.3 - Os pedidos de esclarecimento ou impugnacoes deverao ser protocolados, junto a Comissao de Licitacao
Municipal de Crateus. Protocolado diretamente a CPL e atender as seguintes exigéncias:
21 .3.1- Documento elaborado em duas vias, ambas rubricadas em todas as folhas, e assinadas na ultima;
27.3.2- Alegacoes fundamentadas, e se for o caso, pedido instruido com documentacao/provas que se ﬁzerem

necessano;
21.3.3 Se interposta por pessoa fisica, a peticao devera ser acompanhada de copia xerogratica do documento de

identidade de seu signatario;

\"

21.3.4- Se apresentada por pessoa juridlca, devera conter a devida qualificacao da pessoa juridlca
nome/CNPJ/endereco/teletone) e a identiﬁcacaolcorrelacao de quem interpos 0 pedido pela empresa;
21.4 - A impugnacao teita tempestivamente pelo licltante nao a impedira de participar do processo Iicitatorio até o
transito em julgado da declsao a ela pertinente;
21.5 - Acolhida a peticao contra o ato convocatorio sera designada nova data para a realizacao do certame;
21.6 - A impugnacao de que trata o item acima, se houver, devera ser apresentada de contom1idade com artigo 41,
paragrafo 1°, da Lei N° 8.666/93 e alteracoes subsequentes.

22.0- DAS DISPOSICOES FINAIS
22.1- A apresentagao da proposta implica na aceitagao plena das condicoes estabelecidas nesta TOMADA DE

PRECOS.
22.2 - Esta Iicitacao podera ser em caso de feriado, transierida para o primeiro dia util subseqiienle, na mesma hora e

local.
22.3 Para dirimir quaisquer duvidas, o proponente podera dirigir-se a Comissao de Licitacao, na sede da Preteitura
Municipal de Crateus, durante 0 periodo das 8:00 as 12:00 horas, de segunda a sexta-feira.
22.3.1 - Quaisquer duvidas porventura existentes ou solicitacoes de esclarecimentos sobre o disposto no presente
edital deverao ser objeto de consulta, por escrito, ao Presidente (endereco mencionado no Edltal), ate 03 (trés) dias

correntes anteriores a data ﬁxada para a reallzacao da Licitacao, que serao respondidas, igualmente por escrito,
depols de esgotado o prazo de consulta, por meio de nota de esclarecimento a ser anexado ao Portal de Licitacao TCE - httpz//municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, no campo correspondents. (Art. 40, inclso Vlll da Lei 8.666/93).

22.4- Conforme a legislacao em vigor, esta Iicitacao, na modalldade Tomada de Precos podera sen
a) anulada, a qualquer tempo, por llegalldade constatada ou provocada em qualquer fase do processo;
\'
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b) revogada, por conveniéncia da Administracao, decorrente de motivo superveniente, pertinente e suﬁciente para
justlﬁcar o ato;

225- Os casos omissos serao resolvidos pela Comissao Permanente de Licitacao nos termos da Iegislacao
pertinente.

22.7 - Copias do edital e anexos serao fomecidas, nos horarios de 08:00 as 12:00 horas, ﬁcando os autos do presente
processo administrativo de Tomada de Precos a dlsposicao para vistas e conferéncia dos interessados. Bem como o

edital disponivel no Portal de Licitagoes do TCE-CE, no site httpzllmunlcIpios.tce.ce.gov.brlllcltacoesl e
httpszllvrvrvr.crateus.ce.gov.brlIicitacao.pI'lp - Portal de Licitacoes do Municipio de Crateus.
23.0- DO FORO
23.1- Fica eleito o toro da Comarca de Crateus-CE, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer controversia
oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.
Crateus - CE, 30 de setembro de 2020.

ANTONIO FERN
Presidente da Comis
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ANEXO | - PROJETO BASICOI TERMO DE REFERENCIA
1 . UNIDADE REQUISITANTE1 SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA.
2 - OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TECNICA MULTIDISCIPLINAR COM
ESPECIALISTAS EM SEU QUADRO TECNICO NA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO URBANA,
ARQUITETURA HABITACIONAL, URBANISMO, HABITAQAO DE INTERESSE SOCIAL E OUTROS PARA
ELABORAOAO DA REGULARIZAQAO FUNDIARIA PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA DE
APOIO A URBANIZAOAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS REFERENTES AQ PT 0352767-06/2011 DO
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MDR, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.

2.1- Este objeto sera realizado atraves de licitaqao na modalldade TOMADA DE PRECOS, do tipo Menor Preco
Global.
2.2 - ESPECIFICAQAO, QUANTITATIVOS E VALOR MEDIO

] ITEM
DEscRl|ll|uA<;AoDosER\nr;o
unto. QTDE.
I,
PROJETO DE REeuLARlzAcAo FUNDIARIA
- PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA AS
, 1 DuAs
AREAs
1
‘
- PLANEJAMENTO GERAL Dos sERvlcos UND
l
- CRONOGRAMA GERAL Dos sERvlcos
l
PROGRAMACAO DAS AUDIENCIAS - PUBLICAS
I
,PESQUISA E “xii/AZGNOSTICO DA REGIAO
1- PESQUISA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAQAO
FISICA
E
AMBIENTA
<
l- LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS AREAS E DOS
IMOVEIS
DA
INTERVENCAO
2 .- IDENTIFICACAO DA INFRAESTRURA URBANA uno
1
EXISTENTE
NAS
DUAS
AREAS
I
- LEVANTAMENTO DAS CONDICOES soclo
i
ECONOMICAS
DOS
BENEFICIARIOS
,
- PESQUISA CARTORIAL DA TITULARIDADE DOS
,
IMOVEIS DAs POLIGONAIS
PLANO Ellslco DA REGULARIZACAO FUNDIARIA
- LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DAs AREAS DE
INTERVENCAO
3 - PLANTAS DAS AREAs DE INTERVENCAO com UND
1
LocALlzAcAo
DAs
RESIDENCIAS
,
- PLANTAS Dos LOTES, com MEDIDAS, ORIENTACAO E
I
CONFRONTANTES
l

vR'u':fT°'°

v':o'ﬁi'°

RS 31.268,33

R$

31268.33

R$

21303.33

I

R5 21.30333

,

i

I

I
.
R$ 27.275,00

R$

27.275,00

I

,

l7

,

‘

,

‘

- MEMORIAL DESCRITIVO DOS LOTES
.7777. 77777777
PLANO
DE
MEDIDAS
LEGAIS
- MONTAGEM DAS PASTAS DOCUMENTAL DOS

BENEHCIARIOS

'M'“UTA D°SAT9§.D§ 9@ F.U.NP'AR'A

-

UND

.

7i

77..

1

Rs 6.53333
7

R$

3583,33
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REGISTRO
CARTORIAL
E
PROJETO
DE
PARCELAMENTO
DO
SOLO
- TRANSFERENCIAS E REGISTRO IMOBILIARIO DAS
GLEBAS
~ PROJETO DO PARCELAMENTO DO SOLO PARA
INIDIVIDUALIZACAO
DOS
LOTES

- PROJETO DE LEI PARA DOACAO DOS LOTES AOS
BENEFICIARIOS
- TRANSFERENCIA E REGISTRO IMOBILIARIOS DOS

I
UND

1

R$ 80293.33

RS

80.293,33

1

R$

3600,00

RS

3.600,00

jR$

7433,33

RS

7.433,33

LOTES

- AvERBAcAo DAs CASAS AOS BENEFICIADOS DO
coNJuNro EsPERANcA
ENTREDA” Q ___DE
7” fiTuLos
A

6

I

- OFICINA PUBLICA EXPLICATIVA DO PROCESSO DE
UND
REGULARIZACAO
E
ENTREGA
DOSTITULOS

RELATORIO

\~

7

FINAL ‘

- RELATORIO FINAL Do PRocEsso DESTE PROCESSO
DE REeuLARlzA<;Ao

VALOR NEDID GLOBAL

l
UND

1

Rs 177.r56,s5

2.3 - REFERENCIAL DE PREQOS

Os precos de referéncia ora apresentados foram estimados com base nos valores das coletas de precos, anexas a
este processo, eletivadas para veriﬁcacao no mercado dos precos deste objeto.
2.4 - DO OBJETIVO GERAL

Elaboracao da Regularizacao Fundiaria Urbana para beneﬁciar as familias do Entroncamento da BR 226 com CE187

conforme as acoes previstas no PT 0352767-06/2011 estabelecida entre a Preteitura de Crateus e Ministério do
Desenvolvimento Regional, segundo a Iegislacao vigente, nomeadamente o Plano Dlretor Urbano — Lei Municipal

453/2001 de 28 de junho de 2001, Lei Organica do Municipio, PLHIS - Plano Local de Habitacao de interesse Social
e Estatuto da Cidade - Lei Federal 10.257/2001.
As areas objeto da contratacao sao a poligonal fomada pelo Entroncamento da BR226 e CE187 na entrada da cidade
em frente ao 40°. Batalhao de lntantaria do Exercito Brasileiro com sessenta beneticiados atendidos e a poligonal do
KM 5 da BR226 com a inclusao do Conjunto Esperanca com vlnte e cinco beneﬁciados atendidos.

2.5 - DOS OBJETIVOS EsPEclFlcos
Realizacao da leitura dos diagnosticos realizados pela Preteitura Municipal, das areas de intervencao para nivelar os
conhecimentos da equipe da Secretaria de lntraestrutura, Secretaria de Acao Social e da empresa Contratada no
sentido de criar o Plano de Trabalho e sua metodologia e deﬁnir as prioridades a serem buscadas.
Analisar a legislagao vigente e propor acoes utilizando a metodologia de partlclpacao social da comunidade.
valorizando a participacao dos moradores de modo a lhes fazer compreender seu papel como coautores das acoes a
serem implantadas no processo do trabalho.

Reallzar de toda a pesqulsa cartorlal da tltularldade de domlnlo dos lmovels das areas objeto da Regularlzacao, para
formatacao do processo de transferéncia.
Pesqulsa documentals domlclllar dos beneflclados no programa de regularizacao.
2.6 - DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES
2.6.1 Projeto de Regularizacao Fundiaria
Esta etapa compreende o detalhamento e planejamento de todas as etapas para a elaboracao do Plano de
Regularizacao Fundiaria.
Constara tambem o detalhamento do cronograma geral de forma que o prazo ﬁnal nao ultrapasse a noventa dias.
3
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Programacao das Audiencias Publicas com a comunidade envolvida, deﬁnicao das tormas de convocar; 9,15: T"6,»
temas a serem abordados.
,

2.6.2 Pesqulsa e Diagnostico da Regiao

Nesta etapa sera realizado a pesqulsa de campo para levantamento da situacao ﬁsica e ambiental dos lotes e areas
publicas das poligonais das areas de intenrencao.
Tambem sera executado levantamento cadastral de todos os imoveis a serem beneflclados pelo programa
A ldentiﬁcacao da intraestrutura urbana existente nas areas aonde reside estas familias.

O Levantamento das condicdes socioeconomlcas dos beneﬁciados e coleta dos documentos destes.
A Pesqulsa junto aos Cartorios de lmovels sobre as varias titularldades dos imoveis que compoe a poligonal das
areas beneﬁciadas e o recebimento da copia das diversas matriculas imobiliaria.
2.6.3 Plano Basico da Regularizacao Fundiaria

Esta etapa sera elaborada os levantamentos planlmetricos das areas de intervencao, plantas das areas de
intervencao com Iocallzacao das resldénclas mostrando a Iocallzagao das residénclas das familias beneﬁciadas.

\,

Tambem sera realizada as plantas de todos os lotes deﬁnidos acima, com todas as medidas. orientacao e com
respectiva identiﬁcacao completa dos confrontantes e memorial descritivo do lote.
2.6.4 Plano de Medidas Legals
Nesta etapa montaremos as pastas de cada familia contendo toda a documentacao da mulher, chefe de familia,
planta do Iote, memorial descritivo do mesmo e outros documentos exigidos pelo cartorio.
Tambem sera elaborado a minuta dos atos da regularizacao fundiaria por parte da Preteitura.
2.6.5 Registro Cartorial e Projeto de Parcelamento do Solo
Nesta etapa serao realizadas as transterencias e registro das glebas das poligonais em nome da Preteitura.
e depols registrado o parcelamento e individualizacao dos lotes.
Em seguida sera realizado o Projeto de Parcelamento do Solo para indivlduacao dos lotes dos beneﬁciados e
elaborados um projeto de lei autorizatlvo a ser aprovado na Camara Municipal para doacao aos beneﬁciados.
Estes documentos permitiram o registrado imoblliarlo dos lotes de forma individual em nome dos atuais posselros.

Em seguida serem averbada as casas executadas pelo Govemo do Estado atraves do Prourb e beneﬁciadas neste
‘_

programa com a construcao de kits sanltarios.
Todas as despesas cartoriais de todo 0 processo é onus da Contratada, nao cabendo nenhuma responsabilidade a
Preteitura.
2.6.6 Entrega do Titulos

Nesta etapa sera realizado Oﬁcina Pubica para palestra explicativa sobre todo o processo da Regulanzacao Fundiaria
e a entrega dos respectivos Titulos.
2.6.7 Relatorio Final do Trabalho
Na etapa ﬁnal sera elaborada um relatorlo ﬁnal de todo este Processo de Regularizacao Fundiaria para
encaminhamento e analise do setor Glgov da Caixa Economlca e incorporado ao PT035276706/2011.

3 - DA JUSTIFICATIVA:
3.1 O compromlsso flrmado entre a Preteitura Municipal de Crateus e Mlnisterlo do Desenvolvimento Regional - MDR
atraves do Plano de Trabalho - PT 0352767-06/2011, atraves do Programa de Acao e Apoio a Urbanlzacao de
Assentamentos Precarios consiste de forma sucinta na remoqao das familias residentes nas taixas de dominio das
Rodovlas Federals e Estaduais, em tres areas criticas da cidade, quais sejam, a poligonal do Entroncamento das
rodovlas BR 226 com CE 187, a poligonal do KM 4 na BR 226 e poligonal do KM 5 englobando o Conjunto
Esperanca também na BR 226. Tudo com objetivo de alocacao destas familias em Conjunto Resldenciais noutras
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regiao da cidade e melhorar as condicoes
vanos beneﬁcios as familias que pemaneceram em areas ja consolldadas, entre outros a Regulanzacao Fundiaria.

Uma parte destas acoes loram realizadas, principalmente com os Reassentamentos das familias residentes nas
taixas de risco que toram contempladas com novas moradlas no Resldenclal Casa Nova, Vida Nova e a drenagem de
aguas pluviais na poligonal do Entroncamento.

Tendo em vista a necessidade de reallzagao urgente desses senricos e levando-se em conta que o Municipio nao
possuir em seu quadro tecnico ﬁxo proﬁssionais habilitados em quantidade suiiciente para o Desenvolvimento do

escopo deste trabalho em tempo habil, a Preteitura Municipal de Crateus resolve etetuar a contratagao de empresa
especializada para este fim.

4 - PRAZO DE ENTREGAIEXECUCAO:
4.1 Os senricos objeto desta licitacao deverao ser executados e concluidos ate 31 (trinta e um) de dezembro de 2020.
contados a partir do recebimento da ordem de servico, podendo ser prorrogado nos IGTITIOS da Lei 8.666/93 e suas
alteracoes.

5 - CONDICOES DE PAGAMENTO
5.1- A fatura relativa aos servicos efetivamente prestados devera ser apresentada a Secretaria de competéncia, ate 0
10° (decimo) dia util do mes subsequente a realizacao dos servlcos, para ﬁns de conteréncia e atestacao da execucao
dos servicos.
5.2. A fatura constara dos servicos efetivamente prestados no periodo, de acordo com o quantitativo efetivamente
realizado, cujo valor sera apurado atraves de medicao;
5.3-Caso os servicos seja aprovada pela Secretaria de competéncia, o pagamento sera efetuado ate o 30° (trigesimo)
dia apos o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Preteitura Municipal de

Crateus-CE.
6 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Alem de todas as obrigacoes contidas no termo de contrato, seguem as demais obrigacoecz
6.1 lndicar formalmente o funcionario responsavel pelo acompanhamento e ﬁscalizagao da execucao contratual;
6.2 Facllitar, por todos os meios, o exercicio das funcoes da CONTRATADA, dando-the acesso as suas lnstalacoes;
6.3 Prestar a CONTRATADA as lnfomacoes e esclarecimentos necessaries que eventualmente venham a ser
solicitados.

6.4 A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno cumprimenlo das
obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
6.5 Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;

6.6 Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relaclonada com a execucao do objeto contratual.
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretlvas;
6.7 Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.

7 - OBRIGACOES DA CONTRATADA
Além das obrigacoes constantes em clausulas propnas do contrato do Edltal de Licltagao e seus anexos, em especial
as deﬁnidas nos diplomas federal e esladual sobre licitacoes, cabe a CONTRATADA:
7.1- Executar o objeto do Contrato de contomiidade com as condicoes e prazos estabelecidos nesta Concorréncia, no
Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
7.2- Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas
as condlcoes de habilitacao e qualiﬁcacao exigidas na Lei de Licitacoes;
7.3 Utilizar proﬁssionais devidamente habilitados;

7.4- Substituir os proﬁssionais nos casos de impedimentos foriuitos, de maneira que nao se prejudiquem o bom
andamento e a boa prestacao dos servicos;
7.5 Facilitar a acao da ﬁscalizaqao na inspecao dos servicos, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem
solicitados pela CONTRATANTE;
7.6- Responder perante a Preteitura Municipal de Crateus/CE, mesmo no caso de auséncia ou omlssao da
ﬁscalizacao, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam
interferir na execucao 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 medldas preventivas
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contra esses danos. com ﬁel obsenrancia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposic
legals vigentes;

7.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA nao
devera, mesmo apos o termlno do contrato, sem consentlmento prevlo, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de
quaisquer documentos ou informacdes especiﬁcadas no paragrato anterior, a nao ser para ﬁns de execucao do
con rato;
7.8- Providenciar a imediata corregao das deﬁciéncias el ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
7.3 Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o pagamento de
todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacao dos servicos contratados inclusive as
contribuicoes prevldenciarias ﬁscais e paraﬁscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc,
ﬁcando excluida qualquer solidariedade da Preteitura Municipal de Crateus/CE por eventuais autuacoes
administrativas elou judiciais uma vez que a inadimpléncla da CONTRATADA, com referéncia as suas obrlgacoes,
nao se transfere a Preteitura Municipal de Crateus/CE;
7.10 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacao reierente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;
7.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos elou prejuizos que forem causados a Uniao, Estado, Municipio
ou terceiros, decorrentes da prestacao dos servicos;
7.12- Respeitar as normas de seguranca e mediclna do trabalho, previstas na Consolidacao das Leis do Trabalho e
Iegislacao pertinente;
7.13 - Todas as Despesas com viagens, alimentacao e estadla sera por conta da CONTRATADA.

8 - DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS:
8.1 - As despesas decorrentes da contratacao serao provenientes de recursos oriundos do Tesouro Municipal e
correrao pelas seguintes Dotacoes Orcamentarias: 01.10.10.04.122.0037.2.053 - 1.001.0000.00 - MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ELEMENTO DE DESPESA: N° 3.3.90.39.00.
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ANExo II - MODELO DE APRESENTACAO DE CARTA-PROPOSTA
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Local e data
A Preteitura Municipal de Crateus-CE
Comlssao Permanente de Licltacao

REF.: TOMADA DE PRECOS N°

I

Prezados(as) Senhores(as),
Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edltal de TOMADA DE PRECOS N°
I‘, cujo
objeto é a CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TECNICA MULTIDISCIPLINAR COM
ESPECIALISTAS EM SEU QUADRO TECNICO NA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO URBANA,
ARQUITETURA HABITACIONAL, URBANISMO, HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL E OUTROS PARA
ELABORACAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA AS FAMILIAS BENEFICIDAS NO PROGRAMA DE APOIO

A URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS REFERENTES AO PT 0352767-06/2011 DO MINISTERIO

DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR, NO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., conforme especiﬁcacées em

anexos do edital, pelo preco global de R6
dezembro de 2020.

ITEM

(

DEscRiriiiNAcAoDosERvico

), com prazo de execucao de ate 31 (trinta e um) de

E"

UNID. orDE.

VR.UNIT

VR.TOTAL

R$

R5

R$

R$

PROJETO DE REouLARizA<;Ao FUNDIARIA
- PROJETO DE REeuiARizAcAo FUNDIARIA PARA AS
DUAS

1

-

|

PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA

GERAL
GERAL

DOS
DOS

PROGRAMACAO DAs AUDIENCIAS - PUBLICAS

PEsouisA

E

DIAGNOSTICO

DA

AREAS

sERvicos UND
SERVICOS

1

l

REsiAo

- PESQUISA PARA LEVANTAMENTO DA siruAcAo

FISICA
E
AMBIENTA
- LEVANTAMENTO CADASTRAL DAs AREAs E Dos
IMOVEIS
DA
iNTERvENcAo
- IDENTIFICACAO DA INFRAESTRURA URBANA
EXISTENTE
NAS
DUAS
AREAs
- LEVANTAMENTO DAS coNDicoEs SOCIOECONOMICAS
Dos
BENEFICIARIOS
- PESQUISA CARTORIAL DA TITULARIDADE DOS
IMOVEIS DAS POLIGONAIS
PLANO BASICO DA' RE(§ULARI2ACAO—I=WDIARlA
|- LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DAs AREAS DE

2

(

UND

1

M _

A

I iNTERvENcAo

I
l

I3.l - PLANTAS_ DAS AREAs DE INTERVENCAO COM UND

1

Rs

R$

1

Rs

Rs

' LOCALIZACAO
DAS
RESIDENCIAS
- PLANTAS DOS LOTES, COM MEDIDAS. ORIENTACAO E

CONFRONTANTES

- MEMORIAL DESCRITIVO Dos LOTES

l

PLANO
DE
NiEDiDAs
LEGAIS
- MONTAGEM DAs PASTAS DOCUMENTAL Dos UND

4

f

j

BENEFICIARIOS
- MINUTA DOS ATOSPE REGULARlZAiAOf_l£4DIARlA__

_

‘

‘_ _

aV

_

44/

A“P

i=iiErt.iJIiI
I"

I

as

‘

P“

_

Ell

1

:

5

1

OI

C0

CARTORIAL

E

PROJETO

_

A

ﬁ"l'UL“O$‘A

E

R5

1

R5

W7

I

R3

l

1

R5

Rs

VALOR GLOBAL

IMPORTA a nossa proposta no valor global de R$

RS

(

‘<15

DE LIC|TI\l_.AO 3.,_

)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacao, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo
determinado no documento de convocacao, indicando para esse ﬁm 0(a) Sr(a).
, portador(a) da
carteira de identidade n°.
e CPF n°
, como representante legal desta empresa.

Intormamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da
abertura da licitacao.
O licltante declara que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributos, encargos trabalhlstas,

previdenciarios, ﬁscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que
possam lncidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execucao dos servicos objeto deste Edltal e
que serao executados conforme exigencia editalicia e contratual, e que serao iniciados dentro do prazo de ate 5

(cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviqo.

Atenciosamente.
Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.
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R5

‘F

FINAL

- RELATORIO FINAL DO PRocEsso DESTE PRocEsso
\ DE REGULARIZACAO
UND

.

1

_ ARA Him

ENTREGA UND

RELATORIO

7

*

(I

- OFICINA PUBLICA EXPLICATIVA Do PRocEsso DE
DOSTITULOS

4-

"“) ‘.3/,,‘\=.

4,___ GOMISSA

DE

PARCELAMENTO
Do
soLo
TRANSFERENCIAS E REGISTRO IMOBILIARIO DAS
GLEBAS
1- PROJETO Do_ PARCELAMENTO Do SOLO PARA
iNiDiviDuALizAcAo
Dos
LOTES
- PRoJEro DE LEI PARA DoAcAo Dos LOTES AOS UND
BENEFICIARIOS
- TRANSFERENCIA E REGISTRO IMOBILIARIOS Dos
LOTES
- AvEReAcAo DAS cAsAs Aos BENEFICIADOS Do
coNJuNro EsPERANr;A
REouIARIzAcAo
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ANEXO Ill - MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N°
QUE ENTRE SI
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE,
ArRAvEs DA SECRETARIA DE
com A
PARA o FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:

O Municipio de Crateiis-CE, pessoa juridlca de direito publico intemo, com sede a Rua

, n°

-

, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.

,

, atraves da

Secretaria de
, neste ato representado pelo respectlvo Secretario(a) Sr(a).
,
inlraﬁrmado, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
com
endereco a
em
, Estado do
, inscrito no CNPJ sob o n°
____, representada por
, portador(a) do CPF n°
, ao fim assinadola),
doravante denomlnada de CONTRATADA, de acordo com o Edltal de Tomada de Precos n° 012/2020-SEINFRA, em

conformldade com o que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes postenores, sujeitandose os
contratantes as suas normas e as clausulas e condicoes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
1.1- Fundamentase este contrato na Tomada de Precos n° 012/2020-SEINFRA, na Lei n° 8.666/93 e suas alleracoes

postenores e na proposta de precos da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - Do OBJETO
2.1- O presente contrato tem por objeto a SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA MULTIDISCIPLINAR COM

ESPECIALISTAS EM sEu QUADRO TECNICO NA AREA DE PLANEJAMENTO E GESTAO URBANA,
ARQUITETURA HABITACIONAL, URBANISMO, HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL E OUTROS PARA
ELABORACAO DA REeuLARIzAcAo FUNDIARIA PARA As FAMILIAS BENEFICIDAS No PROGRAMA DE
APoIo A uReANIzAcAo DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS REFERENTES A0 PT 0352161-06/2011 DO
MINISTERIO Do DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR, No MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, conforme
especiﬁcacoes em anexos do edital, conforme especiﬁcacoes na proposta de precos da CONTRATADA, parte

integrante deste processo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURACAO DO CONTRATO
3.1- O valor global deste contrato e de R6

(

).

3.2- O contrato tera um prazo de vigencia a partir da data da assinatura, ate 31 (trinta e um) de dezembro de 2020,
podendo ser prorrogado nos casos e tormas previstos na Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracoes
posteriores.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
4.1- A fatura relativa aos servicos prestados devera ser apresentada a Secretana Contratante, ate o 10° (declmo) dia
util do més subsequente a realizacao dos servicos, para ﬁns de conferencia e atestacao da execucao dos servlcos.
4.2- A fatura constara dos servicos efetivamente prestados no periodo, de acordo com o quantitativo efetivamente
realizado, cujo valor sera apurado atraves dos Servicos;

4.3- Caso os servicos seja aprovada pela Secretaria Contratante, o pagamento sera efetuado ate o 30° (trigesimo) dia
apos o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Preteitura Municipal de Crate0s-

CE.
CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECO E D0 REGIME DE EXECUCAO
5.1-Os precos sao ﬁlTTI8S e irreajustavels pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentacao da
proposta. Caso 0 prazo exceda a 12 (doze) meses, os precos contratuais poderao ser reajustados, tomando-se por
base a data da apresentacao da proposta, com base no indice IGP-M da Fundacao Getullo Vargas ou outro
equivalente que venha a substitui-lo, caso este seja extinto.
5.2-O Regime de execucao sera indireto em empreitada por preco unitario.
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CLAUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS
6.1- As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta da dotacao orcamentaria n°
elemento de despesa n°
, oriundos do Tesouro Municipal.

,

CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
7.1- A CONTRATADA tlca obrigada a aceltar, nas mesmas condlcoes contratuais, acresclmos ou supressoes no
quantitativo do objeto contratado, ate 0 limite de 25% (vlnte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato,
conforme o disposto no § 19, art. 65, da Lei n9 8.666l93 e suas alteracoes postenores.

CLAUSULA OITAVA - Dos PRAzos
8.1-Os senrlcos objeto desta llcitacao deverao ser executados e concluidos ate 31 (trinta e um) de dezembro de 2020,
contados a partir do recebimento da ordem de servico, podendo ser prorrogado nos temios da Lei 8.666/93 e suas

alteragoes.
8.2-Os pedidos de prorrogacao deverao se fazer acompanhar de um relatono circunstanciado e do novo cronograma
fislcofinanceiro adaptado as novas condicoes propostas. Esses pedidos serao analisados e julgados pela ﬂscalizacao

da Secretaria Contratante da Prefeitura Municipal de Crateus-CE.

\-

8.3-Os pedidos de prorrogacao de prazos serao dirigidos a Secretaria Contratante, ate 10 (dez) dias antes da data do
termino do prazo contratual.
8.4- Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortulto, desde que notiﬁcados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria Contratante da Preteitura Municipal de Crateus-CE, nao serao
conslderados como inadimplemento contratual.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1-lndicar formalmente o funcionario responsavel pelo acompanhamento e ﬁscalizacao da execucao contratual;
9.2-Facilitar, por todos os meios, o exercicio das funcoes da CONTRATADA, dando-Ihe acesso as suas instalagoes;
9.3-Prestar a CONTRATADA as intonnacoes e esclarecimentos necessarios que eventualmente venham a ser
solicitados.
9.4-A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
9.5Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
9.5Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relaclonada com a execucao do objeto contratual,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretlvas;
9.7-Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente..

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
\-

10.1- Executar o objeto do Contrato de contonnidade com as condigoes e prazos estabelecidos nesta Concorréncia.
no Termo Contratual e na proposta vencedora do cename;
10.2- Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas
as condicoes de habilitacao e qualiﬁcacao exigidas na Lei de Licitacoes;

10.3 Utilizar proﬁssionais devidamente habilitados;
10.4- Substituir os proﬁssionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se prejudiquem o bom
andamento e a boa prestacao dos servicos;

10.5 Facilitar a acao da ﬁscallzagao na inspecao dos servicos, prestando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE;

10.6 Responder perante a Preteitura Municipal de Crateus/CE, mesmo no caso de auséncia ou omissao da
ﬁscalizacao. indenizandoa devidamente por quaisquer atos ou tatos lesivos aos seus interesses, que possam
interferir na execucao 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 medldas preventivas
contra esses danos, com ﬁel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposicoes
legals vlgentes;
10.7- 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, da CONTRATANTE, fazer uso de
quaisquer documentos ou informacoes especificadas no paragrato anterior, a nao ser para ﬁns de execucao do

contrato;
10.3 Providenciar a imediata correcao das deﬁciencias e/ ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
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10.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o pagamento 6-

todos os tnbutos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacao dos servlcos contratados inclusive as
contribuicoes previdenciarias ﬁscais e paraﬁscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc,
ficando excluida qualquer solidariedade da Preteitura Municipal de Crateus/CE por eventuals autuagoes
administrativas elou judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA, com referencia as suas obiigacoes,
nao se transfere a Preteitura Municipal de Crateiis/CE;
10.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacao reterente ao pagamento dos trlbutos, seguros, encargos

sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;
10.11- Responder, pe¢uniariamente, por todos os danos elou prejuizos que forem causados a Uniao, Estado,
Municipio ou terceiros, decorrentes da prestacao dos servicos;
10.12- Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na Consolidacao das Leis do Trabalho e
legislacao pertinente;
10.13 - Todas as Despesas com viagens, alimentacao e estadla sera por conta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1- Pela inexecucao total ou parcial das obrigacoes assumidas, garantidas a previa detesa, a Administracao podera
aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancoes:
a) Adverténcia.
b) Multas de:
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licltante VENCEDORA em assinar o contrato
dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da notiﬁcacao teita pela CONTRATANTE
b.2) 0.3% (trés decimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato, por dia de atraso na entrega
do objeto contratual, ate o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e rescisao do pacto, a criterio
Secretaria Contratante, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos.
b.4) Os valores das multas relendos nesta clausulas serao descontados “ex-ofﬁcio" da CONTRATADA, mediante
subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu favor que mantenha junto a Secretaria Contratante de
Crateiis-CE, independente de notiﬁcacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial;

c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com a Admlnistragao, pelo
prazo de ate 02 (dois) anos;
d) Declaragao de inidoneidade para licitar Du contratar com a Administracao Piibllca, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicao ou ate que a CONTRATANTE promova sua reabilitacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESCISOES CONTRATUAIS
12.1 - A rescisao contratual podera ser:
12.2- Deterrninada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art.
78 da Lei Federal n° 8.666/93;
12.3 Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escnta e fundamentada da autoridade competente,
reduzida a temio no processo licitatorlo, desde que haja conveniéncia da Administracao;
12.4» Em caso de resclsao prevlsta nos incisos Xll e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa do

CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver sotrido;
12.5 A rescisao contratual de que trata o inclso I do art. 78 acarreta as consequencias previstas no art. 80, incisos I a
IV, ambos da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DEcIIlIA TERCEIRA - Dos RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1- Os recursos cablveis serao processados de acordo com O que estabelece o art. 109 da Lei n° 8666/93 e suas

alteracoes.
13.2- Os recursos deverao ser interpostos mediante petlcao devidamente arrazoada e subscrita pelo representante

legal da recorrente, dirigida a Comissao de Licitacao da Preteitura Municipal de Crateus-CE.
13.3- Os recursos serao protocolados na Secretaria Contratante de Crateus-CE, e encaminhados a Comissao de

Llcitacao.

CLAUSULA DEcIIlIA QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS
14.1.Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestacao ﬁnal, completa e exclusiva, do acordo entre
elas celebrado;
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14.2.0bngat;ao do contratado de manter, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade co
obngacoes por ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e quallficacao exigidas na llcitacao.
14.3.A execucao do contrato sera acompanhada e ﬁscalizada pelo (a) o (a) Sen/idor (a) Sr (a). XXXXXXXXXXXX
especialmente designado (a) pelo Secretario(a) Municipal de XXXXX, de acordo com o estabelecldo no Art. 67 da Lei
8.666/93, doravante denominado (a) FISCAL DE CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Do FORO
15.1» Fica eleito o toro da Comarca de Crateus-CE, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer controversia
oriunda do presente, que nao possa ser resolvida pela via administrativa, renunciandose, desde ja, a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
E, por estarem acertados, as partes ﬁrmam o presente instrumento contratual em 03 (trés) vias para que possa
produzlr os efeitos legals.
Crateus-CE, _ de

\-

Secretano(a) de
CONTRATANTE

de 20XX.
Representante
Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
01.

Nome:
CPF/MF
02.

Nome:
CPF/MF:
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ANEXO IV - DECLARAQOES

a) DECLARA, sob as penas da lei, para todos Ds ﬁns de direito a que se possa prestar, especialmente para ﬁns de
prova em processo licitatorio da Tomada de Pregos N.° 012/2023SEINFRA, junto ao Municipio de
, Estado
do Ceara, que, em cumprimento ao estabelecldo na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e
ao inclso XXXIII, do artigo 70, da Constitulcao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
notumo, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicao
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
b) DECLARA, para os devidos ﬁns de direito, especialmente para ﬁns de prova em processo licitatorio, junto ao
Municipio de CRATEUS, Estado do Ceara, que tem pleno conhecimento de todos os parametros e elementos dos
servlcos a serem otertados no presente certame licitatorio e que sua proposta atende integralmente aos requisitos
constantes neste edital.

\-

c) DECLARA, sob as penas da lei, para todos os ﬁns de direito a que se possa prestar, especialmente para ﬁns de
prova em processo llcitatono, junto ao Municipio de
, Estado do Ceara, que concorda integralmente com os
temios deste edital e seus anexos;
d) DECLARA, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitacao para participar no presente
certame licitatorio, bem assim que ﬁcamos ciente da obrlgatorledade de declarar ocorréncias postenores, nos tennos
do art. 32, §2°, da Lei n.° 8.666/93. Pelo que, por ser a expressao da verdade, ﬁrma a presente, sob as penas da Lei.
e) DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuizo das sancoes administrativas e civeis, que as copias dos
documentos listados abaixo sad auténticos e condizem com o documento original.
Documentos apresentados:
1.
2.

-
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,

de

de 2020.

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO PARA MICRO EMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DEcLARAcAo
(Nome/Razao Social), inscrita no CNPJ n°
,por lntennedio de seu representante legal, o(a)
Srla)
,
portado(a)
da
Carteira
de
identidade
n°
e CPF n°
, DECLARA, sob as saricoes administrativas cablveis e
sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Iegislacao vigente, nao
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06.
-CE,

de

de 2020.
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(Representante Legal)
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