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lNSTRUMENTO CONVOCAT6RIO
Tomada de Pregos n° 2019.06.27.1

A  Comissao  Permanente  de  Licita9ao  da  Prefeitura  Municipal  de  Farias  Brito,  designada  atraves  da  Portaria

n°   01020119/2019,   de   02   de   Janeiro   de   2019,   toma   ptlblico   para   conhecimento   dos   intere§sados   que
recebera ate  as  09:00  horas do dia  16 de Julho  de  2019,  em  sua  sede  na  Rua Jose Alves  Pimentel,  n° 87,
Centro,  na cidade de  Farias  Brito/CE,  os  envelopes contendo  DOCUMENTOS  DE  HABILITACAO  -  Envelope

01   e  PROPOSTA  DE  PRECOS  -  Envelope  02,   relativo  a  Tomada  de  Pregos  n°  2019.06.27.1,  do  tjpe
MENOR   PRECO   POR   ITEM   (Referenciado   pelo   Maior  Percentual   de   Desconto),   para  a  escolha  de
empresa  para  execugaci dos  servigos  objeto desta  licitaeao,  sob  o  regime de execu9ao  indireta,  observadas
as  normas e condig6es da Tomada de  Precos, e as disposi?6es contidas  na Lei  n° 8,666,  de 21  de Junho de
1993,  publicada  no  Diario  Oficial  da  Uniao de  22/06/93,  com  suas  alteragives  posteriores,  dando  em  seguida
inicio a abertura dos envelopes.

Neste edital serao encontrados nomes, palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos significados abaixo:
1.  CONTRATANTE/Prefeitura  Municipal  de  Farias  Brito.

2.  PROPONENTE/lNTERESSADO/LICITANTE:  -aqueles que  participam desta Licitaeao.

3.  CONTRATADA: -a vencedora desta licitagao

4.  CPL -Comissao  Permanente de Licitacao.

Integram o  presente Edital, os seguintes anexos:
ANEXO  I -Termo de  Refefencja (Especificagao dos  Servieos)
ANEXO  11 -Proposta  Padronizada

ANEXO  Ill -Minuta do Contrato

1  -DO OBJETO
1.1  -Esta  licltagao  tern  por objeto  a  Contratagao  de  servicos  a  serem  prestados  na  manutengao  mecanica

preventiva  e  corretiva,   incluindo  a  reposigao  de  pegas,  junto  aos  veiculos  pertencentes  a  frota  oficial  do
Municipio de Farias Brito/CE,  conforme especificag6es apresentadas no Anexo  I  deste  lnstrumento.

2 -  DA PARTICIPACAO
2.1   -Somente  poderao  participar  desta  licitacao,   as  empresas  inscrltas  no  Cadastro  de  Fornecedores  da
Prefeitura  Municipal de  Farias  Brito,  ou  que  atendam  todas  as  condi96es de  cadastramen{o da  Prefeitura,  de

acordct com o Art. 22, pafagrafo 2° da Lei 8.666/93 e suas alterac6es posteriores.
2.2  -  Poderao  participar  desta  licitac;ao  firma  individual  ou  sociedade  comercial  regularmente  estabelecida

neste  pals,  que satisfagam todas as condi¢es deste  Edital de Tomada de Pre¢os, especificag6es e normas,
de acordo com os anexos, parte integrantes do presente.
2.3 -Nao sera admitida a participagao dos intere§sados sob forma de cons6rcio.

2.4   -    Nao   podera   participar   desta   licitagao   empresa   declarada   inid6nea   por   6rgao   ou   entidade   da
administragao  direta,  por autarquias,  fundagdes  e  empresas  pdblicas,  sociedades  de  economia  mista  e  por
demais entidades controladas direta ou  indiretamente  pela  Uniao,  Estados,  Distrito Federal e Municipios.

2 5  -Os  interessados em  participar deste  Certame  Licitatorio deverao  possuir instala¢6es,  no raio  maximo de

;a:x;::o#
ate  65  (sessenta  e  cinco)  kin  da  sede  do  Municipio  de  Farias  Brito,  dispondo  de  espaap  fisico
fechado para acomodagao segura dos velculos e aparelhamentos necessarios a execucao dos servigos.
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2.6 -A licitan{e que pretender se fazer representar nesta licitagao, devera entregar a Comissao:
I  -Documento oficial  de  identidade;

2.6.1   Caso   o   representante   nao  seja   s6cio  da  empresa   licitan{e  com   poderes  de   representacao,   s6cio-

gerente,  diretor do licitante ou  titular de firma individual,  devera  apresentar procura¢ao  por instrumento ptlblico
ou  particular.  Caso  seia  apresentada  procuragao  por  instrumento  particular,  esta deve  ser especifica  para o
Certame na modalidade Tomada de  Precos  n° 2019.06.27.1.
2.6.2  Estes  documentos  deverao ser apresentados fora  dos  envelopes,  para que  possam  ser analisados  no
inicio  dos  trabalhos.  No  caso  de  c6pias,  deverao  ser devidamente  autentjcadas  por  cartorio  competente  ou
estarem acompanhadas dos originais, sob pena de invalida?ao do documento.
2.7 -Este Edital e seus elementos constitutivos,  poderao ser obtido  na  Comissao Permanente de  Licitagao da
Prefeitura Municipal de Farias Brito,  de forma gratuita.

3 -DA HABILITACAO

As  firmas  interessadas  habilitar-se-ao  para  a  presents  licita9ao,  mediante  a  apresenta9ao  dos  seguintes
Documentos,  os quais serao analisados quanto a sua autenticidade e ao seu  prazo de validade:

3.1.  RELATIVA A HABILITACAO JURiDICA:

3.1.1.   Ate  constitutivo,   estatuto  ou   contrato  social  em   vigor,   devidamente   registrado,   em   se  tratando  de
sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ae6es,  acompanhada  de  documentos  de  eleigao  de
seus  administradores;

3.1.2.  Registro comercial, no caso de empresa individual;

3.1.3.   Inscrigao  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,  acompanhadas  de  prova  de  diretoria  em
exercicio;

3.1.4.  Decreto  de  autorizagao,  em  se  tratandci  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em  funcionamen{o  no
Pats,   e  ato  de  registro  ou   autoriza¢ao  para  funcionamento  expedido  pelo  6rgao  competente,   quando  a
atividade asslm o exigir;

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  inscri¢ao  no cadastro de  contribuintes estadual  ou  municipal,  se houver,  relativo  ao domicilio

ou sede do  licitante,  pertinente ao seu  ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
3.2.3,  Certidao Negativa de Tributos Federais;

3.2.4.  Certidact Negativa de  Debito com a  Divida Ativa da Uniao;

3.2.5.  Certidao Negativa de Debito com a  Estado;

3.2.6.  Certidao  Negativa de  Debito com  o  Municipio;

3,2.7.  Certidao Negativa de D6bitos com o  lNSS;

3.2,8.  Certificado de Regularidade de Situaeao com o FGTS;

3,2.9.  Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho -TST

3,3.  QUALIFICACAO TECNICA:

3.3.1.  Comprovagao  de  aptidao  para  desempenho  de  atMdade  pertinente  e  compativel  em  caracteristicas,

quantidades  e  prazos  com  o  objeto  da  licitagao,  sendo  esta  feita  mediante  a  apresentacao  de  atesta
fornecidos  por pessoas juridicas de direito pdblico ou  privado.
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3.3.2  Sera  realizada diligencia junto a  sede da empresa para verifica¢ao de cumprimento ao disposto no  item
2,5  de§te  Edital,  quando  sera  emitido  relatorio  de  forma  circunstanciada.  Caso  no  relatorio,  o  espa¢o  ftsico
seja desaprovado,  a licitante sera declarada  inabilitada.

3.4.  OUTROS  DOCUMENTOS (DECLARA96ES):
3 4.1.  Declaragao  de  disponibilidade  do  local,  maquinas,  equipamentos,  ferramentas  e  do  pessoal  tecnico,
adequados  para  a  realizagao  do  objeto  da  licitagao,  assinada  pelo  representante  legal  da  empresa,  nos
termos do § 6°, do Art.  30, do  Estatuto das Licitag6es.

3.2.20  Declaraeao de que a licitante concorda com todas as normas deste  Edital.

3.2.21  Declara?ao emitida pela  licitante de que  nao  possLli  em  seu  quadro de  pessoal,  empregados  menores
de   18  (dezoito)  anos  em  trabalho  noturno,   perigoso  ou   insalubre  e  menores  de   16  (dezesseis)   anos  em

qualquer trabalho,  salvo  na condigao de aprendiz a  partir de  14  (quatorze)  anos,  nos termos do  inciso Xxxlll,
do Art. 70 da Constitui9ao Federal.

3.5.  A  documenta¢ao  devefa  ser  enderegada  e  encaminhada  a  Comissao  Pemanente  de  Licitacao,  em
envelope lacrado,  contendo a seguinte inscrigao:

A
Comissao Permanente de Licitagao
Prefeitura  Municipal de Farias Brito
Tomada de Pregos N.a 2019.06.27.1
Razao Social da Empresa
Envelope n° 01 -Documento§ de Habilitacao

3.5.1.   A   documentagao   apresentada   integrara   os   autos   do   processo   e   nao   sera   devolvida.   Toda   a
Documentagao  devera  estar  atualizada  nos  termos  da  legislaeao  vigente,  devidamente  apresentada  em
fotoc6pia,  em  tlnica  via,  autenticada  em  cart6rio.  Nao  estando,  podera  se-la  por Servidor  Publico,  mediante

vistas ao documento original,  nos termos do capu{ do art.32 do  Esta{uto das Licitag6es.

3.6.  Caso  a  licitante  seja  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  devefa  apresentar  Declaraeao  que
comprove tal situac5o.

ORIENTACOES SOBRE A FASE  DE HABILITACAO:
3.7.   Na  forma  do  que  disp6e  o  Art.   42,  da  Lei   Complementar  na   123,   de   14  de  dezembro  de   2006,   a
comprovagao da  regularidade fiscal  das  microempresas  (ME)  e empresas de  pequeno  porte  (EPP)  somente
sera exigida para efeito de assjnatura do contrato.

3.8.  Para efeito do dispos{o  no  subitem  acima,  as  microempresas  (ME)  e empresas de  pequeno  porte  (EPP),

por ocasiao  de  participa9ao  neste  procedimento  licitat6rio,  deverao  apresentar toda  a  documentagao exigida
para efeito de comprovagao de regularidade fiscal,  mesmo que esta apresente alguma restrigao.
3.9.  Havendo  algLima restrieao  na comprovacao da regularidade fiscal,  sera assegurado o prazo de 05 (cinco)

dias   titeis,   contado   a   partir   do   momento   em   que   o   proponente   for   declarado   vencedor   do   certame,

i:°gr;d°:g:an:t:I;oa#:a'r%:::mp::'t°od:o:ecb|{:,r':g:,;sda:I:lest:::::u:,:b:'::,Jd:::an:gr:t:vu::r:Zua%ao°§,#a:°cCoumm::et::fr
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3.10   A  nao  regularizagao  da  documenta¢ao,  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior,  implicara  decadencia  do

direito  a  contratagao,  sem  prejuizo  das  sang6es  previstas  no  Art.  81,  da  Lei  n° 8.666/93,  sendo  facultado  a
Administragao   convocar  os   licitantes   remanescentes,   na   ordem   de   classifica9ao,   para   a   assinatura   do
contrato,  ou  revogar a licitagao.

3  11.  Serao  inabilitadas  as  licitantes  que  nao  atenderem  as  exigencias  desta  Licitagao  referentes  a  fase  de

habilita9ao,  bern  como  que  apresentarem  os  documentos  defeituosos  em  seu  contetido  e  forma,  e  ainda,
serao   inabllitadas   de   forma   superveniente   as   ME   ou   EPP   que   nao   apresentarem   a   regularizacao   da
documenta?ao de Regularidade  Fiscal  no prazo definido acima.

4 - DA PROPOSTA
4.1.  A propos{a devera obedecer as  especificag6es desta Tomada de  Pregos,  bern como  as recomendac6es
abaixo:

4  2.    Ser  apresentada  em  tlnica  via,  em  papel  timbrado  da  Prefeitura  Municipal  ou  da  empresa,  redigida  em

portugues,    sem   emendas,    rasuras   ou   entrelinhas,    devendo   todas    as   folhas   serem    assinadas    pelo
representante legal  da licitante,

4.3.  0 percentual de desconto ofertador deve ser o mesmo para pegas e mao de obra dentro do mesmo item,
sob pena de descla§sificacao da proposta.
4.4.  Prazo  de  validade  da  proposta,  nao  inferior  a  60  (sessenta)  dias  corridos  da  data  marcada  para  seu
recebimento.

4.5.  Nao  se  considerara  qualquer oferta  de  vantagem  nao  prevista  nesta  Tomada  de  Precos,  nem  prego  ou
vantagem  baseada nas ofertas das demais  licitantes.
4.6.   As propostas deverao {amb6m ser apresentadas em envelopes fechados,  rubricados no fecho, contendo
o  seguinte  titulo:

A
Comissao Permanente de Licitagao
Prefeitura  Municipal  de  Farias  Brito
Tomada de Pre9o§  N.a 2019.06,27.1
Razao Social da Empresa
Envelope n° 02 . Proposta de Pregos

4.7.   As propostas deverao cons{ar,  ainda:
4.7.1.  Servigos a serem executados,  iguais ao objeto desta  licitagao;

4.7.2    Prego  mensal  por  quanto  a  licitante  se  compromete  a  executar  os  servigos  objeto  desta  Licitacao,
expresso em reais em algarismo e por extenso.
4.8,  lndependente  de declaragao expressa,  fica  subentendido que  no  valor proposto  estao  incluidas  {odas  as
despesas necessarias a execugao dos servigos,  inclusive as relacionadas com:
4.8.1    Encargos  sociais,  trabalhistas,  previdenciarios e outros;

4 8.2.  Tributos,  taxas e tarifas,  emolumentos,  licengas,  alvafas,  multas e/ou qualquer infracoes;

4.8.3.   Seguros   em   geral,   da   infortunistica   e   de   responsabilidade   civil   para   quaisquer  danos   e   prejuizos

causados a Contratante e/ou  a terceiros,  gerados direta ou  indiretamente pela execu?ao dos servigos;

5 -DOS PROCEDIMENTOS
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5.1.  Os  envelopes  01  -Documentagao  e  02  -Proposta,  todos  fechados,  serao  recebidos  pela  Comissao  no
dia,  hora e  local definidos  no  preambulo deste  Edital.

5.2.  Ap6s  o(a)   Presidente  da  Comissao  receber  os  envelopes  01   e  02,  e  declarar  encerrado  o  prazo  de
recebimento dos envelopes,  nenhum outro sera  recebido e nem serao aceitos documentcis outros que nao os
existentes nos referidos envelopes.
5.3.  Em  seguida,  serao  abertos  os  envelopes  contendo  os  documentos  exigidos  para  fins  de  habHita9ao.  A

Comissao  examinara  os  aspectos  relacionados  com  a  suficiencia,  a  formalidade,  a  idoneidade  e  a  validade

dos  documentos,  alem  de  conferir  se  as  c6pias  porventura  apresentadas  estao  devidamente  autenticadas

pelo  Cart6rio competente ou  por publica9ao oficial.
5 4.   Os  documentos  de  habilitagao  serao  rubricados  pelos  membros  da  Comissao,   em  seguida  postos  a
disposi¢ao dos prepostos das  licitantes para que os examinem e os rubriquem.
5.5.   A   Comissao  examinara  possiveis   apontamentos  feitos   por  prepostos  das  licitantes,   manifestando-se
sobre o seu  acatamento ou  nao.
5.6.   Se   presentes  os  prepostos  das   licitantes   a   sessao,   o   Presidente  da  Comis§ao  fara   diretamente  a
intimaeao dos  atos  relacionados  com  a  habilitaE;ao  e  inabilitagao das  llcitantes,  fundamentando a sua decisao

registrando  os  fatos  em  ata.  Cabera  aos  prepostos  das  licitantes  declararem  intengao  de  interpor  recurso,  a
fim de que conste em a{a e seja aberto o prazo recursal.  Os autos do  processo estarao com vista franqueada
ao interessado na presen9a da Comissao.
5.7.  Caso nao estejam  presentes a sessao os prepostos das licitantes,  a intimagao dos atos referidos no  item
anterior  sera  feita  atraves  de  publicagao   na   lmprensa   Oficial   (Diario  Oficial  dos   Municipios  do   Estado  do

Ceafa da APRECE -Lei  Ordinaria n°  1.331/2011),  iniciando-se no dia tltil  seguinte a publicagao o prazo de 05

(cinco)  dias  dteis previsto em  lei  para a entrega a Comissao das raz6es e contra raz6es de recursos a serem
interpo§tos pelos recorrentes. A sessao sera suspensa.
5.8.  Decorridos  os  prazos  e  proferida  a  decisao  sobre  os  recursos  interpostos,  a  Comissao  marcara  a  data  e
horario  em  que  clara  prosseguimento  ao  procedimento  licitat6rio,  cuja  comunica?ao  as  licitantes  sera  feita

com   a   antecedencia   minima   de   24   (vinte   e   quatro)   horas   da   data   marcada,   atraves   de   publica9ao   na
lmprensa   Oficial   (Diario   Oficial   dos   Municipios   do   Estado   do   Ceara   da   APRECE   -   Lei   Ordinaria   n°

1.331 /2011 )

5.9.    Inexistindo    recurso,    ou    ap6s    proferida    a    decisao    sobre    recurso    interposto,    a    Comissao    da fa

prosseguimento  ao  procedimento  licitat6rio,   lnicialmente,   sera  devolvido  ao  preposto  da  licitante  inabilitada
mediante  recibo,  o envelope fechado que diz conter a  Proposta e demais documentos.
5.10.  Na  ausencia  de  qualquer  preposto  de  licitante,  a  Comissao  mantera  em  seu  poder o  referido  envelope,

que  devera  ser  retirado  pela  licitante  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  contados  da  data  referida  no  aviso  que
marca  a data da sessao de prosseguimento do procedimento licitat6rio.
5.11.  Sera feita, em seguida,  a abertura do Envelope 02. A Comissao conferira se foram entregues no referido

envelope a Proposta,
5.12.  Em  seguida,  a Comissao iniciara o JULGAMENTO.  Inicialmente,  serao examinados os aspectos formais

da    Proposta.    0    nao    atendimento   a    pelo    menos    uma   das   exigencias   deste    Edital    sera    motivo   de
DESCLASSIFICA?AO da proposta.

513.  A  Comissao  fara,  entao,  o  ordenamento  das  propostas  das  demais  licitantes  nao  descla§sificadas  pela
ordem  crescente  dos  pregos  nelas  apresentados,  sendo  aquela  que  apresentar  o  menor  prego  declarada
vencedora.
5.14.   Caso  seja  encontrado  erro  ou  erros  a  Comissao  promovera  desclassificaeao  da  proposta  e  fara  a
mesma  verificacao  com  relacao  a  DroDosta  da  licitante  que  apresentou  o  segundo  menor  pre¢o  e  assim/mesma  verificagao  com  relagao  a  proposta  da  licitante  que  apresentou  o  segundo  menor  pre¢o  e  assim/
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sucessivamente,  observada  a  ordem  crescente  dos  valores  das  propostas  de  precos,  ate  que  uma  mesma
empresa tenha sua Proposta de Preaps em conformidade com todos os requisitos do Edital.
5,15.  Caso  duas  ou  mais  licitantes  que  nao  {enham  sido  desclassificadas  apre§entem  suas  propostas  com

pregos   iguais,   a   Comissao   fa fa  sorteio   para   classifica-las,   e   adotara   os   procedimen{os   previs{os   neste
capitulo.

5.16.  A  Comissao,  ap6s os procedimentos  previstos  nos  itens  anteriores des{e capi{ulo,  suspenders  a sessao
a  fim  de  que  seja  lavrada Ata  a  ser assinada  pelos  membros  da  Comissao e  pelos  prepostos  dos  licitantes

que participam da licita9ao.
5.17.  Se  presentes  os  prepostos  das  licitantes  a  sessao,  a(a)  Presidente  da  Comissao  fa fa  diretamente  a
intimagao   dos   atos   relacionados   com   o   julgamento   das   propostas,   fundamentando   a   sua   decisao   e
registrando os atos em ata.  Cabera aos prepostos das licitantes se manlfestarem sobre a inten9ao de interpor
ou nao recurso,  a fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarao com
vista franqueada ao interessado ou interessados na presenga da Comissao.
5.18   Caso  nao  estejam  presentes  a  sessao  os  prepostos  das  licitantes,  a  ln{ima¢ao  dos  atos  referidos  no
item  anterior sera felta  atraves de  publica?ao  na  lmprensa  Oficial  (Diario  Oficial  dos  Municipios do  Estado  do

Ceafa da APRECE -Lei Ordinaria  n°  1.331/2011),  inlciando-se  no dia util seguinte a publicagao o prazo de 05

(cinco)  dias  tlteis  previsto em  lei  para  a entrega  a  Comissao das  raz6es de recursos  a serem  interpostos pelo
recorrente. A sessao sera suspensa.
5.19.  As  ddvidas  que  surgirem  durante  as  reuni6es  serao  esclarecidas  pelo  Presidente  da  Comissao,  na

i:£§enA?ac:°ms,spsr::°e?t::sdeagsu'i:#n;ei,re,todesuspenderqua|quersessaoemarcarseureinlcloParaOutra
ocasiao,  fazendo  constar  esta  decisao  da  Ata  dos  trabalhos.   No  caso,  os  envelopes  ainda  nao  abertos
deverao ser rubricados pelos membros e por,  no  minimo,  2  (dois)  prepostos de lici{antes.

5.21.  A  Comissao  podera,  para  analisar  os  Documentos  de  Habilitapao  e  as  Propostas,  solicitar  pareceres

tecnicos  e  suspender  a  se§sao  para  realjzar  diligencias  a  fim  de  obter  melhores  subsidios  para  as  suas
decis6es,
5.22, Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissao Permanente de Licitagao.
5.23,  No caso de decretagao de feriado que coincida com a data designada para entrega dos envelopes 01  e
02  e  suas  aberturas,  esta  licita9ao  se  realizara  no  primeiro  dia  dtil  subsequente,  na  mesma  hora  e  mesmo
local,   podendo,   no   entanto,   a   Comissao   definir  outra   data,   hofario  e   ate   local,   fazendo   a   publicaeao  e
divulgagao na  mesma forma do inicio.

5.24.  A  Comissao  nao  considerara  qualquer  oferta  de  vantagens  nao  prevista  neste  Edital,  nem  pre9o  ou
vantagem baseada nas propostas das demais licitantes.
5.25.  Ocorrendo discrepancia entre qualquer preap num6rico ou  par extenso,  prevalecera este tiltimo.
5.26.  Quando  todas  as  licitantes  fc)rein  inabilitadas  ou  todas  as  propostas  forem  desclassificadas,  em  nao
havendo  intengao  de  interposigao  de  recurso  por  parte  de  licitante,  a  Comissao  podera  fixar  as  licitarites

prazo de 08 (oito) dias dteis para a apresentagao de nova documenta9ao ou de outras propostas.
5.27.   Abertos   os   envelopes   contendo   as   Propostas,   ap6s   conclulda   a   fase   de   habilitagao,   nao   cabe
desclassificar  a  proposta  por motivo  relacionado  com  a  habjlitagao,  salvo em  razao de fato  superveniente  ou

i::g§u°[:§h:isi::in;ts;Srp§:So:::t!u:::::n!¥c::X!§:::in:topi:;:ei:i;:Tso::r:%j2:o(:M:Ei:o:cee:mec::de:S,:§ai:erp#r::d::s::aup#:joE:::)X£P;ir
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5.29.1.   Fica  assegurada,  como  crit6rio  de  desempate  (Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de  dezembro  de

2006),  preferencia de contratagao para as ME e EPP,
5.29.2,  Entende-se por empate aqllelas situag6es em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas   de   pequeno   porte   sejam   iguais   ou   ate   10%   (dez   por  cento)   superiores   a   proposta   melhor
classificada, depots de ordenadas as propestas de preaps em ordem crescente dos preeos ofertados.
5.29.3.   Para  efeito  do  disposto  no  subitem  5.29.1,  ocorrendo  empate,  a  Comissao  procedera  da  seguinte
forma:

a)  a  microempresa ou  empresa  de  pequeno  porte  melhor classificada  podera  apresentar proposta  de  preco
inferior  aquela  considerada  vencedora  do  certame,  situagao  em  que  sera  classificada  em  primeiro  lugar  e
consequentemente declarada vencedora do certame;
b)  nao ocorrendo a contra{agao da microempresa ou empresa de pequeno porte,  na forma da alinea anterior,
serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do subitem 5.29.2,  na ordem
classificat6ria,  para o exerclcio do mesmo direito.

5.29 4.  No  caso  de  equivalencia  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e  empresas  de  pequeno

porte  que  se  encontrem  no  intervalo  estabelecido  no  subitem  5.29.2,  sera  realizado  sorteio  entre  elas  para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar nova proposta de pregos, que devefa ser regis{rada
em ata.
5.29.5.   Na   hip6tese  de   nao  contratacao   nos  termos   previstos   no   subitem   acima,   o   objeto   licitado   sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
5.29.6.   Ocorrendo  a  situagao  prevista  no  subitem  5.29.3,   a  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte
melhor classificada sera convocada  para apresentar nova proposta de pre¢os ap6s solicitagao da  Comissao.
Todos os atos deverao constar da ata dos trabalhos.

6 . DA HOMOLOGACAO  E ADJUDICACAO

6.1.  A Comissao  emitira  relatorio contendo o  resultado do JULGAMENTO deste  Edital,  com classificacao das

licitantes, que estara assinado pelos membros que dela participaram.
6.2.  A  Homologacao  desta  licita9ao  e  a  Adjudica9ao  do  seu  objeto  em  favor  da  licitante  cuja  proposta  de

pregos seja classificada em primeiro lugar sao da competencia do(s) Ordenador(es) competente(s),
6.3.  O(s)  Ordenador(es)  competente(s)  se  reserva o direito de  nao  homologar e  revogar a  presente  licitagao,

por   raz6es   de   interesse   ptlblico   decorrente   de   fato   superveniente   devidamente   comprovado,   mediante
parecer escrito  e fundamentado sem  que  caiba  a  qualquer das  licitantes o direito  de qualquer reclama9ao  ou
indenizaeao.

7 - DA CONTRATACAO
7.1.  0  Municipio de  Farias  Brito e a(s)  licitante(s)  vencedora(s)  desta licitagao  assinarao contrato(s),  no prazo

de  05  (cinco)  dias  tlteis,  contados  da  data  da  convocacao  para  este  tim  expedida  pela  Prefeitura  Municipal

sob pena de decalr do direito  a contratacao.
7.2. A recusa jnjusta da licitante vencedora em  assinar o Contrato,  aceitar ou  retirar o  instrumento equivalente

dentro   do   prazo   estabelecido   pelo   6rgao   contratante   caracteriza  o   descumprimento   total   da   obrigagao
assumida, sujeitando-a a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do servigo constante de sua proposta de

::::i::axse::,i:%gp°e:,:I+r:;:ed:::,rgansa%roac0mpanhadaeflscallzadaporrepresentantedaprefeituraMunicip#
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7,3,1.   0   representante   da   Prefeitura   Municipal   de   Farias   Bri{o   anotafa   em   registro   pr6prio   todas   as

ocortencias  relacionadas  com  a  execugao  do  contrato,  determinando  o  que  for  necessario  a  regularizacao
das faltas ou defeitos observados.
7.3.2. As decjs6es e providencias que ultrapassarem a competencia do representante deverao ser sollcitadas
a seus superiores em tempo habil para a ado?ao das medidas convenientes.
7.4.  0  prazo  para  o  inicio  da execugaci  dos  servigos  fica fixado  em  ate  05  (cinco)  dias  tlteis contados  a  partir

da data do receblmento da Ordem de Servi¢os.
7.5.  0  prazo  de  vigencia  do  contrato  Sera  de  12  (doze)  meses,  contado  a  partir  da  assinatura  do  mesmo,
sendo  que  os  servicos  deverao  ser  prestados  nos  moldes  do  Termo  de  Refetencia  constante  no  Anexo  I
deste Edital  Convocatorio.

7.6. A prorroga¢ao de prazo,  prevista no Art.  57,  inciso  11,  da  Lei  n° 8,666/93, devera serjustificada por escrito

e previamente autorizada pelo(s) Ordenador(es) da Despesa.
7.7.  Ocorrefa  a  rescisao  do  contrato,  independentemente  de  interpela¢ao judicial  ou  extrajudicial  e  sem  que

caiba a Contratada direito a indenizagao de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:
7.7.1.  Nao cumprimento ou cumprlmento irregular das clausulas contratuais ou da legisla9ao vigente;

7.7.2.  Cometimento reiterado de erros na execucao dos servi?os;
7.7.3.   Decreta¢ao  de  concordata,   falencia  ou   dissolueao  da  flrma,   ou   ainda  insolvencia  de  seus  s6cios,

gerentes ou  diretores;
7`7.4. Alteragao social ou  a  modificacao da finalidade ou  de estrutura da empresa, que prejudique a execucao
do contrato;
7.7.5.  Raz6es  de  interesse  pdblico,  de  alta  relevancia  de  amplo  conhecimento,  justificados  e  determinados

pela  Prefeitura  Municipal;
7.7.6.  0  a{raso superior a 30  (trinta)  dias dos  pagamentos  devidos  pela  Prefeitura,  decorrentes  dos  servicos,
ou  parcelas destes ja recebidos ou  executados,  salvo em caso de calamidade  ptlblica,  grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas
obriga96es ate que seja normalizada a situa¢ao;
7.8. A rescisao amigavel do contrato, por acordo entre as partes,  devefa ser precedida de autorizacao escrita
e fundamentada do Prefeito Municipal de  Farias  Brito.

7.9.  E facultada  a  Prefeitura  Municipal de  Farias  Bri{o,  quando o convocado nao  assinar termo do con{rato  no

prazo   e   nas   condi?6es   estabelecidas   neste   Edital   convocar  os   licitantes   remanescente§,   na  ordem   de
classificagao,   para  faze-Io  em  igual  prazo  e  nas  mesmas  condic6es  propostas  pelo  primeiro  classificado,
inclusive quanto aos pregos atualizados, de conformidade com este Edital, ou  revogar esta licitagao,

710.  A  Prefeitura  Municipal  de  Farias  Brito  podera,   a  seu  crit6rio,  determinar  a  execu?ao  antecipada  de
servigos,  obrigando-se a Contratada a realiza-los.

8 - DAs OBRiGAe6Es DAs pARTEs
8.1.  Obrigam-se  CONTRATANTE  e  CONTRATADA  a  cumprir  fielmente  os  regrameiitos  discriminados  pelo

Edital  e  respectivo Contrato originarios da Tomada de  Pregos  n.° 2019.06.27.1, de  27 de Junho de 2019 e as
Normas estabelecidas na Lei 8.666/93.

CONTRATANTE
8.2.  As  obrigag6es  da  CONTRATANTE  sao  as  descriminadas  na  Minuta  Contratual,  parte  integrante
Edital,  independente de sua transcri¢ao.
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CONTRATADA
8.3.  As  obrigac6es  do(a)  CONTRATADO(A)  sao  as  descriminadas  na  Minuta  Contratual,   parte  integrante
deste Edital,  independen{e de sua transcricao.

9 . DOS ACRESCIMOS E/OU SUPRESSOES AO CONTRATO
9.1.  A  Contratante  cabefa  o  direito  de  promover  acfescimos  ou  supress6es  nos  servigos,  qlle  se  fizerem
necessarios,  ate  o limite  correspondente  a  25  (vinte e cinco  por cento)  do valor inicial  do contrato,  mantendo-

se as demais condig6es do contrato  nos termos do art.  65,  paragrafo  1 0, da Lei n° 8.666/93.
9.2.   Caso  haja   actescimo  ou   diminuigao   no  volume  dos  servigos  este  sera  objeto  de  Termo  Aditivo   ao

con'rato,  ap6s o que, sera efe{uado o pagamento,

10    -    DAS   CONDICOES    DE    PAGAMENTO,    DO    REAJUSTE    E    DO    REEQUILiBRIO    ECON6MICO-
FINANCEIRO.

10.1.  Os pagamentos serao efetuados em moeda corrente,  mediante cheque nominal ou ordem  bancaria,  ate
a  data do  vencimento,  atestados os  servigos  pela  Secretaria/Unidade  Gestora da  Prefeitura,  desde que  nao
haja  fato  impeditivo  provocado  pela  licitante  vencedora,  mediante  apresentagao  dos  documentos  habeis  de
cobranga junto a Tesciuraria da  Prefeitura Municipal de Farias  Brito.

10.2.  Os pagamentos serao efetuados atraves de cheque nominal a empresa ou transferencia bancaria.
10.3,  A  Prefeitura  Municipal  se  reserva  no  direito  de  cancelar  o  presente  Certame  na  Modalidade  TOMADA

DE  PRECOS,  no  todo  ou  em  parte,  de  acordo  com  as  condic6es  estabelecidas  na  legislagao  pertinente,
assim  coma  reduzir  ou  aumentar  respeitados  os  limites  de  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  sem  que  caiba  ao
Contratado o direito de  reclamagao ou  indeniza9ao.
10.4    Podefa   ser   restabelecida   a   relaeao   que   as   parfes   pactuaram   inicialmente   entre   os   encargos   do

contratado e a  retribuigao da Administra¢ao para a justa remuneraeao dos servicos, desde que objetivando a
manuteneao   do   eqiiilibrio   econ6mico-financeiro    inicial    do   contrato,    na    hip6tese   de    sobrevirem   fatos

imprevisiveis,  ou  previsiveis  pofem  de consequencias  incalculaveis,  retardadores ou  impeditivos da execueao
do ajustado,  ou  ainda,  em  caso de tonga  maior,  caso fortuito ou fato do principe,  configurando alea economica
extraordinaria  e  extracontratual,   nos  termos  do  Art.   65,   lnciso   11,   alinea  "d"  da  Lei   8.666/93,   devendo  ser

formalizado atrav6s de ato administrativo.

11  -DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

11.1.  As despesas decorrentes da respectiva contratagao correrao  a conta de  recursos oriundos do Te§ouro
Municipal,  com a seguinte dotacao ongamentaria:

try9_JAtividade4.122.0003.2.002.00004.12200042.003.00005T452.0076.2.00500000.122.0011.2.007.0000 Elomento de DesDosa
3.3.90.39.00
3.3.90.39,00
3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

4122.0015.2.010.60006,1810075.2.014.00006.122.0029.2015.0000ZTTZITC149.2022.ooo0 3.3`90.39.00
3  3.90.39.00
3 3.90 39.00
3.3.90 39 00

ZT56TiFT56.-2.o26.oooo 3.3.90.39  00

Oraodl Unld.  Ore. P
01 04.1

01 02 04.1

01 03 15.4

61 03 20.1

01 04 041

01 06                                             06,1
01 o6                                     26T
02 02                                                        12.1

02 02 12.3

02 02 123

03 01 101

03 101 103

03 01 103

L-3            01 103
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03 01 io.306:555fro
04 01 08.122.0040,2.0-

04 01 08.244.0044.2.0

b_4 01 08.244 0044 2.0
05 01 o8.243.d5i5Tzb

48 0000

71

3.3  90.39.00

49.0000
62.0000
60.0000

3.3  90.39  00
3.3.90.39  00
3.3  90.39.00

53 0000 3.3.90.39.00

12 -DOS  RECURSOS
12.1.   Das   decls6es   proferidas   pela  Administragao   decorrentes   da   presente   licitagao,   cabers   recurso   de

acordo com o Art.109, da Lei  8.666/93.

12.2.   Os  recursos  serao  dirigidos  ao  Prefeito   Municipal  de  Farias  Brito,   por  interm6dio  do  Presjdente  da

Comissao   de   Licitagao,   devidamente   arrazoado,    e   submetido   pelo   representante   legal   da   empresa,
observando-se os prazos de que trata o Art.109, da Lei  8.666/93.
12.3.  Os recursos §erao protocolados  na  Prefeitura e encaminhados a Comissao.

12.4.  Nao serao conhecidas os recursos interpostos fora do prazo legal.

13 -DO  INADIMPLEMENTO,  DAS  PENALIDADES E  DAS SANC6ES
13.1.  0  lnadimplemento  das  obriga¢6es  previstas  neste  Edital  e  no  respectivo  Contrato,  ou  a  ocorrencia  de

quaisquer das  situac6es  descritas  no  Art.  78,  da  Lei  8.666/93,  e  suas  demais  alterag6es,  sera  comunicado
pela  parte  prejudicada  a  outra,  mediante  notifica9ao  por escrito,  entregue  diretamente ou  por via  postal,  com
aviso de recebimento,  a fim de que seja providenciada a  regularizagao no prazo de 05 (cinco) dias tlteis.
13.2.   A  nao   regularizagao  podera  ensejar,   a  criterio  da   parfe   prejudicada,   a   rescisao  do   Con{rato,   sem

prejuizo  de  oulras  sang6es,   bern  como  no  pagamento  de  mensalidade,   a  suspensao  da  prestagao  dos
servigos  pela CONTRATADA ate a sua normalizacao
13.3.   A   CONTRATADA,   pela   sua   inadimplencia   no   cumprimento   do   contrato,   enquan{o   durar  o   vinculo

contratual, estara sujeita as seguintes §ang6es:
13.3.1.  Advertencia;

13.3.2.  Suspensao tempofaria do direito de  participar de licitagao;

13,3.3.  Impedimento de contratar com  a Administraeao,

13.3.4,  Declaragao de  inidoneidade para licitar ou  contratar com a Administra¢ao Ptlblica.

13.4.  A  CONTRATADA  pagafa  a  CONTRATANTE  a  titulo  de  multa  pelo  nao  cumprimento  do  estabelecido

neste Edital e no respectivo Contrato, ocorrendo as seguintes situag6es:
13.4  1. Atraso  injustmcado na execugao dos servi9os, causando,  consequentemente atraso  nos  prazos,  multa
correspondente a 3% (tres par cento), calculada sobre a montante total da contratagao,
13.4.2.  Inexecu¢ao  total  ou  parcial  dos  servigos,  sem  pfevia  justificativa,  multa  correspondente  a  10%  (dez

por cento), calculada sobre o montante total da contratapao.
13.4.3.   Caso  ocorra  qualquer  uma   das   situac6es  descritas   no  subitem   anterior,   a   CONTRATANTE   fica

desobrigada do pagamento da(s)  parcela(s) res{ante(s),  independentemente da multa pela CONTRATADA.

14 -DAS DISPOSICOES FINAIS

14.1.  A  apresentagao  da  proposta  configura  que  o  licitante  tomou  conhecimento  de  todas  as  informa?6es  e

demais condig6es para a cumprimento das obriga?6es desta licita¢eo
DECLARA FALSA  relativa ao  cumprimento   dos

requisitos  de  habili{a?ao,  sujeitara  o  licitante  as  adog6es  de  providencias  quanto  a  responsabilizagao  pe

com fundamento no art.  90 da  Lei n° 8.666/93 e art.  299 do C6digo Penal  Brasileiro.

14.2.   A  apresentacao,   por  parte  dos   licitantes,   de
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14.3.  Serao  considerados  como  nao  apresentadas  as  declarag6es,  nao  assinadas  pelo  representante  legal
das  empresas  c)u  seu   procurador,  considerando-se,   diante  da  ausencia  de  assinatura,  desclassificada  a

ii°£°SAtac::t'rna::#a:aab:reamt::easae.:::i:::::bfr:::9ea::,uv:,ap:enc:i:a:raa°b::h\sat:edreacpor:::let:ddaaexecugaodo
contrato.

14.5.  A contratada  se obriga  a  manter as  condic6es  de  habilitagao  previstas  no  Edital  de  licitagao,  durante  a
execugao do contrato.
14.6.  A  Comissao  Permanente  de  Licitacao  alendera  aos  in{eressados,  no  horario  de  08:00  as  12:00  horas,

de  2a  a  6a  feira,  na  sede  da  Prefeitura  Municipal  de  Farias  Brito,  silo  a  Rua  Jos6  Alves  Pimentel,  n°  87,

Centro, ou  pelo telefone (88)3544.1569,
14.7.  E  facultada  a  Comissao  Permanente  de  Licita9ao,  em  qualquer fase  da  licitagao,  promover diligencias

destinadas a esclarecer a instrugao do processo.
14.8.  Esta Tomada de Pregos podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada ilegalidade
no   processo   e/ou   no   seu   julgamento,   ou   revogada   por   conveniencia   da   Administragao,   par   decisao
fundamentada,  em  que  fique  evidenciada  a  not6ria  relevancia de  interesse  da  Prefeitura  Municipal  de  Farias
Brito,  sem que caiba aos licitantes qualquer indeniza9ao,

14.9.  A  documentagao  apresentada  para  fins  de  habilitapao  fara  parte  dos  autos  da  licitagao  e  nao  sera
devolvida ao proponente.
14.10. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato,  na forma da  Lei.

14.11. A homologagao da presente Licitagao 6 da competencia da CONTRATANTE,  nos termos da Lei.
14.12.  Os casos omissos deste Edital serao  resolvidos  pela  Comissao  Permanente de  Licita¢ao da  Prefeitura
Municipal de  Farias Brito,  aplicando-se os dispositivos da Lei  8666/93 e legisla9ao complementar,

14.13.  Das  decis6es  da  CPL,  cabers  recurso  previsto  no  artigo  109  da  Lei  n.0  8.666/93,  e  suas  alterag6es

posteriores.
14.14.   Fica  eleito  o  foro  da  Comarca  de  Farias  Brito/CE  para  dirimir  qualquer  ddvida  na  execugao  deste

Edital.

Farias  Brito/CE,  27 de Junho de 2019.

gr-
Tiago de Aratljo Leite

Presidente da Comissao Permanente de Licitaeao
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