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EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N° 2017. 12.12.1-TP
Regido pela Lei n.° 8.666 de 21/06/93, (com as alterafoes da Lei n.° 8.853/94 e da Lei n.°
9.648/98) e suas alterafoes e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

O Presidente da Comissao Permanente de Licitaÿao da Prcfeitura Municipal de Pacoti, designada
pela Portaria n.° 304/2017, de 14 de Junho de 2017, toma publico para conhecimento de todos os
interessados que as 09:00hs do dia 03 de janeiro de 2018, na sala da Comissao Permanente de
Licitafao da Prefeitura Municipal de Pacoti, localizada a Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, 663,
Centro - Pacoti - Ceara, em sessao publica, dara inicio aos procedimentos de recebimento e abertura
dos envelopes concementes aos Documentos de Habilitafao e as Propostas de Prefos, da licitafSo
modalidade TOMADA DE PRECOS N° 2017.12.12.1-TP, identificado abaixo, mediante as

condi?6es estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.° 8.666/93, de 21.06.93,
alterada pela Lei n.° 8.853/94 de 08.06.94 e legislafao complementar em vigor.

Objeto:

REFORMA E AMPLIA£AO DO POSTO DE SAUDE DE BOA
HORA, NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME PROJETO
BASICO EM ANEXO

Orgao Interessado:

SECRETARIA DE SAUDE

Modalidade:

TOMADA DE PRECOS

Criterio

lie

Julgamento:

Menor Pre?o Global

Regime de Execufao:

Indireta

Empreitada:

Empreitada por Prefo Unitario

PEFINICOES:
NESTE EDITAL SERAO ENCONTRADOS NOMES, PALAVRAS, SIGLAS E
ABREVIATURAS COM OS MESMOS SIGNIFICADOS ABAIXO:
C.P.L/COMISSAO: Comissao Permanente de Licitaÿao.
CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitaÿao em favor da qual for adjudicado o seu
objeto.
CONTRATANTE/PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-PMP, atraves da
SECRETARIA DE SAUDE- Orgaos de onde se origina a presente licitafao.
CRC: Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura municipal de PACOTI.
FISCALIZACAO: SECRETARLA DE SAUDE do Municipio de Pacoti
PROPONENTE/INTERESSADO/LICITANTE: Empresa que apresenta proposta para este
certame.

ABNT - Associapao Brasileira de Normas Tecnicas.
PMP - Prefeitura Municipal de Pacoti

4)

INTEGRAM O PRESENTE EDITAL, OS SEGUINTES ANEXOS:
ANEXO I - Projeto Basico, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro de demais
DE PACOTI
Av. Coronel Jos6 Cicero Sanvpaio, 663
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ANEXO II - Modelo de Proposta de preÿos;
ANEXO III - Modelo de Procuragao e Declarac&es;
ANEXO IV - Minuta do Contrato;
1 - DO OBJETO

1.1 - Esta licita?ao tem por objeto a REFORMA E AMPLIA£AO DO POSTO DE SAUDE DE
BOA HORA, NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME PROJETO BASICO EM
ANEXO.

2 - DAS CONDipOES DE PARTICIPACAO
2.1 - PODERAO PARTICEPAR DESTA LICITACAO:
2.1.1 - Quaisquer pessoa juridica, localizada em qualquer Unidade da Federaflo, sob a denominacao
de sociedades empresarias (sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por
afSes, anonima e limitada) e de sociedades simples (associates e fundacoes) - exceto sociedade
cooperativa - devidamente cadastradas ou que atendam a todas as condifoes exigidas para
cadastramento pelo Setor de Cadastro do Municipio de Pacoti, ate o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, de acordo com o Art. 22, paragrafo 2° da Lei 8.666/93 c suas alteraÿoes
posteriores e que satisfaÿam a todas as condifoes deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais
ou cadastramento compativeis com o objeto da licitafao.
2.1.2 - Firma individual ou sociedade comercial regularmente estabelecida ncste pais, que satisfacam
todas as condiffies deste Edital de TOMADA DE PRECOS e demais especificacoes e normas, de
acordo com os anexos, parte integrantes do presente.

2.2 - NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO:
2.2.1 - NSo poderao participar licitantes com socios, cooperados, diretores ou representantes comuns.
2.2.1.1 - Se antes do inicio da abertura dos envelopes de prefo for constatada a comunhSo de socios,
diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas podera participar do
certame.

2.2.1.2 - Se constatada a comunhao de socios, diretores ou representantes entre licitantes
participantes apos a abertura dos envelopes de prego, os respectivos participantes serao
automaticamente desclassificados do certame, independentemente do pre?o proposto.
2.2.2 Consorcios de empresas, quaisquer que sejam suas formas de constituicao;
2.2.3 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitafSo realizada pelo Municipio de
PACOTI;
2.2.4 - Empresas que foram declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administra<pao
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punifao;
2.2.5 Empresas que tenham socios ou responsaveis tecnicos que sejam servidores ou membros do
Municipio de PACOTI;
2.2.6 - Empresas que se encontrem sob concordata, falencia ou de recuperaÿao judicial; de
dissolufao; de fusao, cisao ou incorporaÿao, liquida?ao, ou em regime de consorcio, qualquer que
seja sua forma de constituicao;
2.2.7 - Cooperativas.
2.2.8 A incompatibilidade dos objetos sociais da licitante com o objeto da licitacao, implicando na
impossibilidade de sua participacao no certame.
2.3 - A caracterizacao das situafoes expostas no item 2.2, a partir da constatacSo pela Comissao,
implicara na eliminacao sumaria do proponente do respectivo processo.

-

-

-
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3 - DAS FASES DO PROCESSO LICITAT6R10

3.1- O presente procedimento de licitagao seguira o seguinte tramite em fases distintas:
3.1.1 - Credenciamento dos licitantes;
3.1.2 - Recebimento de envelopes de “documentos de habilitagao” e “propostas de pregos”;
3.1.3 - Abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitagao;
3.1.4 - Resultado de julgamento dos Documentos de Habilitagao
3.1.5 - Abertura dos envelopes contendo as Propostas de Pregos;
3.1.6 - Analise e Classificagao das Propostas de Pregos;
3.1.7 - Resultado de julgamento das Propostas de Pregos;
3.1.8 - Apuragao do menor prego e declaragao de vencedor;
3.1.9 - Recursos;
4 - DA FASE DE CREDENCIAMENTO

4.1 - Cada proponente apresentar-se-a com apenas um representante que, devidamente munido de
DOCUMENTACAO HABIL DE CREDENCIAMENTO. sera o unico admitido a intervir nas
fases de procedimento licitatorio, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada,
devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes exibir um documento de identificagao valido,
expedido por orgao oficial.
4.1.1 - Por DOCUMENTACAO HABIL DE CREDENCIAMENTO, entende-se:
4.1. 1 .1 - Quando for REPRESENTANTE, devera apresentar:
a) Procuragao publica ou particular para a presente licitagao, constituindo o representante, quc
declare expressamente seus poderes para a devida outorga (ANEXO), com firma reconhecida em
cartorio;
b) Ato constitutive, estatuto ou contrato social consolidado em vigor, da empresa a ser representada;
c) Documento oficial de identificagao (com foto) valido;
4.1.1.2 - Quando for TITULAR, devera apresentar:
a) Ato constitutive, estatuto ou contrato social consolidado em vigor;
c) Documento oficial de identificagao (com foto) valido;
4.3.2 - A nao-apresentagao ou incorregao dos documentos de que trata o subitem anterior nao
implicara na inabilitagao da licitante, mas impedira o representante de se manifestar e responder pela
mesma na sessÿo correspondente.
4.3.3 - Todos os documentos necessarios a participagao na presente fase deverao ser apresentados
em original, copia autenticada por cartorio competente, publicagao em Orgao Oficial ou
autenticada pela Comissao Permanente de Licitagao, mediante apresentacao do original.
4.3.4 - Quando o proponente manifestar intengao em participagao do presente processo licitatorio,
por meio de remessa de envio dos envelopes ou entrega no protocolo da Prefeitura Municipal de
Pacoti, a documentagao referida no item 4 podera ser apresentada conjuntamente com os
documentos tratados no sub item 5 e 6 deste edital.
4.3.5 - A qualquer momento o proponente podera substituir o credenciado ja nomeado para
responder pela mesma, desde que seja atendido a todas as exigencias citadas no item 4.1 e seus
subitens desde edital.
4.4 - O interessado em participar devera conhecer todas as condigoes estipuladas no presente Edital
para o cumprimento das obrigagdes do objeto da licitagao e apresentagao dos documentos exigidos.
A participagao na presente licitagao implicara na total aceitagao a todos os termos e integral sujeigao
a legislagao aplicavel, notadamente a Lei 8.666/93, alterada e consolidada.
4.5 - Na hipotese de nao haver expediente na data designada para a realizagao do ato, este sera
realizado no primeiro dia util subseqiiente, no mesmo local e hora.
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- Este

Edital e seus elementos constitutivos, podera ser obtido na Comissao Permanente de
Licitafao da PMP, nos horarios de 08:30hs as 12:00hs e/ou pelo site do Tribunal de Contas dos
Municipios - TCM, no endereÿo: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.

4.6

5 - DA FASE DE HABILITAÿAQ

5.1 - A fase de habilitaÿao consiste na apresentaÿao de documentos de forma a comprovar a
regularidade da proponente, conforme regulamenta o Art. 27° da Lei 8.666/93.
5.2 - Para se habilitarem nesta licitafao as licitantes deverao apresentar envelope fechado, tendo no
frontispicio os seguintes dizeres:

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA£AO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
TOMADA DE PRE£OS N° 2017.12.12.1-TP
ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABELITACAO
PROPONENTE

-

5.3 O envelope “A” devera conter os documentos a seguir relacionados, todos perfeitamente
legiveis, dentro de seus prazos e validade para o dia e horario indicados no Preambulo do edital.

5.4 - Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO consistiram de:
5.4.1. CERTDFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, expedido pelo Setor de Cadastro,
da Prefeitura Municipal de Pacoti, dentro da sua validade.

-

5.4.2 Relativa a HABILITACAO JURiDICA:
5.4.2.1 REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresario individual, no registro publico de
empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbagao no registro da Junta onde tern sede a
matriz.
5.4.2.2 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO, CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO ou
CONTRATO SOCIAL E TODOS OS ADITIVOS, em vigor devidamente registrado no registro
publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de socicdades empresarias e, no
caso de sodedades por af6es, acompanhado de documentos de eleiipao de seus administradores;
devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbaÿao no registro da Junta onde tem sede a matriz.
5.4.2.3 - INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sodedades simples - no Cartorio de
Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em exerdcio; devendo, no caso da
lidtante ser a sucursal, filial ou agenda, apresentar o registro no Cartorio de Registro das Pessoas
Juridicas do Estado onde opera com averbaÿao no Cartorio onde tem sede a matriz.
5.4.2.4 - DECRETO DE AUTORIZAÿAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
fundonamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAgAO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
5.4.2.5 - Ata da respectiva fundafao, e o correspondente registro na Junta Comerdal/Cartorio, bem
como o estatuto com a ata de EleifSo da Diretoria, na forma do artigo 18 da Lei n° 5.764/71, em se
tratando de sociedade de cooperativa.
5.4.2 6 - Documentos oficial de identificafao (com foto) e prova de Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF) do(s) socio(s) administradores;

-

5.4.3. Relativa a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
5.4.3.1 - Prova de inscrifao no Cadastro Nadonal de Pessoas Juridicas (CNPJ);
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S.4.3.2 - Prova de inscrifao 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;

5.4.3.3 - Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao (inclusive
contribuifoes Sociais), com base na Portaria RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014;
5.4.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
5.4.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;
5.4.3.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servifo (FGTS),
demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.
5.4.3. 7 - Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justifa do Trabalho, mediante a
apresentafao de certidao negativa, nos termos do Titulo V1I-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943).
5.4.3.8 - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), deverSo apresentar toda a
documentaqio exigida para efeito de comprovaÿao de REGULARIDADE FISCAL, mesmo que
esta apresente alguma restnÿao;
5.4.3.9 - Havendo alguma restriÿSo na comprovaÿao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a criterio da administrafao publica,
para a regularizaÿao da documenta?ao, pagamento ou parcelamento do debito e emissao de
eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa;
5.4.3.10 - A nao-regularizagao da documentafao, no prazo estabelecido, implicara decadencia do
direito a contrataÿao, sem prejuizo das sanÿoes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo
facultado a convocapao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificaÿao, ou a revoga?ao da
licitafao, conforme o caso.
5.4.4. Relativa a QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
5.4.4.1 - Balanfo patrimonial e demonstrates contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa - vedada a sua
substitute por balancetes ou balanfos provisorios - podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados ha mais de 03 (tres) meses da data de apresentafao da proposta, devidamente
assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por socio, gerente ou diretor, registrado no
Orgao competente.
5.4.4.2 - Apresentar declaragao contendo os calculos dos indices que comprovarao a boa situagao da
sociedade na seguinte situapao:
5.4.4.2.1 - Indice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,2;
CONFORME: Indice de Liquidez Geral (LG) =AC + RLP
PC + ELP

5.4.4.2.2 - Indice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,2;
CONFORME: Indice de Liquidez Corrente (LC) -AC
PC
5.4.4.2.3 - Indice de Endividamento Geral menor ou igual a 0,50;
CONFORME: indice de endividamento Geral (EG) =PC + ELP
AT
Onde:
AC 6 o Ativo Circulante

PC e o Passivo Circulante
RLP 6 o Realizavel a Longo Prazo
ELP e o Exigivel a Longo Prazo
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5.4.4.3 - Certidao Negativa de Falencia / Concordata / Recuperafao Judicial, expedida pelo
distributor da sede do Licitante.
5.4.4.3.1- Nao serd permitida a participagao nesta licitafao, de empresas em processo de falencia ou
concordata.
5.4.4.4 - Garantia de proposta na forma estabelecida no item 6 deste Edital.

- As empresas enquadradas como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP), conforme incisos I e II do Artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
e que pretenderem usufruirem de seus beneficios nesta licitafao do regime diferenciado e favorecido
previsto naquela lei, deverao apresentar junto aos Documentos de Habilitaqio a Certidao
Simplificada emitida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8° da IN 103/2007 do DNRC
Departamento National de Registro no Comercio.
5.4.4.5.1 - As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) que nao apresentarem a certidao prevista no subitem anterior,
poderao partiripar normalmente do certame, porem, em igualdade de condifSes com as empresas
nao enquadradas neste regime.
5.4.4.5

-

5.4.6 Relativa a QUALIFICAtpAO TECNICA:
5.4.6.1. Certidao de Registro e quitafao da pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, em que conste no quadro de responsavel tecnico pelo menos um
tecnico profissional de nivel superior habilitado na area de engenharia civil.
5.4.6.2. Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou inscrifao na entidade
profissional competente devera portar o visto no CREA/CE na forma da Resolufao CONFEA n.°
413 de 27 de junho de 1997, por ocasiao da contrataÿHo.

-

5.4.7 Relativa a CAPAC ITACAO TECNICO-PROFISSIONAL:
5.4.7.1. Apresentar comprovagao da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista
no preambulo deste Edital, profissional de nivel superior na area de engenharia civil ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de no minimo 01 (um) atestado ou
certidao de capacidade tecnica, com o respectivo acervo expedido pelo CREA, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove (m) ter o (s) profissional (is) executado obras ou
servifos de engenharia de caracteristicas tecnicas similares as do objeto ora licitado.
5.4.7.2 - Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: sotio, diretor ou
responsavel tecnico.
5.4.7.3 A comprovapSo de vinculafiio ao quadro permanente da licitante sera feita:
a) Para sotio, mediante a apresentafSo do ato constitutive, estatuto, contrato social consolidado ou
contrato social e todos os aditivos.
b) Para diretor, mediante a apresentaÿao da ata de eleifao e posse da atual diretoria, devidamente
registrada junto ao orgao competente.
c) Se o responsavel tecnico nao for sotio e/ou diretor da empresa, a comprovagio se dara mediante a
apresentafao da copia da Carteira de Trabalho e Previdencia Social (CTPS) - devidamente assinada.
d) Contratos de prestagao de servifos.
5.4.8.4 - Com base no artigo 43, § 3°, da Lei n° 8.666/93, a Prefeitura de Pacoti, se reserva o direito
de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informagoes Sociais), para comprovar o vinculo
empregaticio do(s) responsavel(is) tecnico(s) detentor(es) dos atestados com o licitante.
5.4.8.5 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel tecnico, como comprovaÿao de qualificaÿao tecnica, ambas serao inabilitadas.

-

-

-

5.4.9 Relativo a CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL:
5.4.9.1 - IndicafSo do pessoal tecnico adequado e disponivel para a realizagSo do objeto da licitaÿao,
bem como a qualificaÿao curricular de cada um dos membros da equipe tecnica que se
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responsabilizara pelos trabalhos, este documento devera ser assinado por socio administrador ou por
representante legal da empresa, e devera estar com firma reconhecida;
5.4.9.2 - O(s) profissional(is) responsavel(is) tecnico(s) indicado(s), cujo(s) nome(s) constar(em) na
Certidao de Registro e Quitacao de Pessoa Juridica da licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA devera(ao) ser o(s) detentore(s) do atestado E/OU certidao de
capacidade tecnica;
5.4.9.3 - O licitante devera juntar declaragao expressa assinada pelo(s) Responsavel(is) Tecnico(s),
detentor(es) do(s) atestado(s) E/OU certidao(oes) de capacidade tecnica, com firma reconhecida,
informando que o(s) mesmo(s) concorda(m) com a inclusao de seu(s) nome(s) na participafao
permanente dos servifos na condifao de profissional(is) responsavel(is) tecnico(s).

-

5.4.10 Relativo a VISITA TECNICA:
5.4.10.1 Atestado de visita tecnica, firmado pelo Ordenador de Infraestrutura e/ou Engenheiro da
Prefeitura do Municipio de Pacoti, de que a proponente, atraves do seu responsavel, visitou o local
onde serao executados os servifos, tomando pleno conhecimento dos projetos, das condifdes e da
natureza do trabalho, devendo ser realizada nos dias 28 e 29 de dezembro de 2017, no horario de
08:00 as 12:00 horas. nao sendo necessario o agendamento previo.
5.4.10.2- O responsavel por mais de uma empresa devera indicar qual empresa esta representando.
Nao sera emitido atestado de visita em nome do mesmo responsavel para mais de uma empresa
5.4.10.3 - O ATESTADO DE VISITA SOMENTE SERA FORNECIDO AO RESPONSAVEL
DA EMPRESA.

-

5.4.11 - Relativo aos DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITA£AO:
5.4.12.1 - Alvara de Funcionamento;
5.4.12.2 Declarafao (com firma reconhecida) de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n°
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da
Constituifao 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 conditio de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo (ANEXO III, ITEM 02) constante dos
Anexos deste edital;
5.4.12.3 - Declarafao (com firma reconhecida) expressa de integral concordancia com os termos
deste edital e seus anexos, conforme modelo (ANEXO HI, ITEM 02) constante dos Anexos deste
edital;
5.4.12.4 - Declaracao (com firma reconhecida), sob as penalidades cabiveis, de inexistencia de fato
superveniente impeditivo da habilitafSo, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias
posteriores, (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93), conforme modelo (ANEXO HI, ITEM 02) constante
dos Anexos deste edital;

-

-

Todos os documentos necessarios a participafao na presente fase deverao ser
apresentados em original, copia autenticada por cartorio competente ou publicafao em Orgao
Oficial.
5.4.14- Cada face de documento reproduzida devera corresponder a uma autenticafdo, ainda que
diversas reprodufSes sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legiveis.
5.4.15 - Caso na autenticaÿao conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do
documento, a exigencia referente a autenticag&o de todas as faces do documento fica sem validade.
5.4.16 - Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magneticos, filmes ou
copias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou
catalogos apenas como forma de ilustraÿSo das propostas de preÿo.
5.4.17 - Os documentos necessarios a participafao na presente licitaipao, compreendendo os
documentos referentes a habilitaÿao, a proposta de pre?o e seus anexos, deverao ser apresentados no
A\
idioma oficial do Brasil.

5.4.13
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5.4.18 - As proponentes ficam obrigadas ainda, a cumprirem alem das exigencias editalicias, as leis
especiais as quais se enquadram e se amparam.
5.4.19 - Quaisquer documentos necessarios a participafao no presente certame licitatorio,
apresentados em lingua estrangeira, deverao ser autenticados pelos respectivos consulados e
traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
5.4.20 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituifao que regulamente a
disponibilizaÿao do documento pela Internet, a Comissao Permanente de Licitafao verificara a
autenticidade do mesmo atraves de consulta eletronica.
5.4.21 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituifao publica que esteja com seu
funcionamento paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante devera, sob pena de ser
inabilitada, apresentar o rcferido documento constando o termo final de seu periodo de validade
coincidindo com o periodo da paralisafao e devera, quando do termino da paralisagao, sob pena de
ser inabilitada supervenientemente, levar o documento a Comissao Permanente de LicitafSo nas
condifoes de autentica?ao exigidas por este edital, para que seja apensado ao processo de licitaÿao.
Caso o processo ja tenha sido enviado ao orgao de origem da licita?ao, devera a licitante leva-lo a
esta instituifÿo para que o mesmo se proceda.
5.4.22 As certidoes exigidas (para aquelas cuja validade possa expirar), quando nao contiverem
prazo de validade expressamente determinado, nao poderao ter suas datas de expediÿao superiores
a 60 (sessenta) dias anteriores a data de abertura da presente Iicitapao ou entao apresentar
declarafao ou regulamentagao do orgao emissor que disponha sobre a sua validade para o
documento em questao.
5.4.23 - Os licitantes que apresentaram documentos de habilitaÿao em desacordo com as descrifoes
anteriores, defeituosos quanto ao seu conteudo e forma e ilegiveis serao INABILITADOS, sendo
eliminados, nao podendo participar da fase subsequente do processo licitatorio.
5.4.24 - Somente sera aceito os documentos acondicionados no envelope “A”, nao sendo admitido
posteriormente o recebimento de qualquer outro documento, nem permitido a licitante fazer qualquer
adendo em documento entregue a Comissao Permanente de Licitaÿao.
5.4.25 - A Comissao podera, tambem, solicitar original de documento ja autenticado, para fim de
verificafSo, sendo a empresa obrigada apresenta-lo no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas
contados a partir da solicita?ao, sob pena de, nao o fazendo, ser inabilitada.
5.4.26 - A solicitacao feita durante a sessao de habilitaÿao devera ser registrada em Ata.

-

6 - DA FASE PE PROPOSTAS DE PRE£OS
6.1 - A licitante devera entregar a Comissao, juntamente dos envelopes contendo os Documentos de
Habilitaÿao, ate a hora e dia previstos neste Edital, as PROPOSTAS DE PRE£OS devendo ser
confeccionada no minimo em 01 (uma) via e opcionalmente em arquivo digital, formato .xls ou .doc,
em envelope fechado e opaco, rubricado no fecho, contendo na parte externa os seguintes dizeres:

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
TOMADA DE PRECOS N° 2017.12.12.1-TP
ENVELOPE “B” PROPOSTAS DE PRECOS
PROPONENTE

6.2 - As PROPOSTAS DE PRECOS. serao composta pelo conjunto, sendo a Proposta Comercial,
Orfamento(s) Detalhado(s), Cronograma Fisico-Financeiro, devendo ambos, ser confeccionadas a
maquina, impressao, ou a letra de forma, em papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
datadas, assinadas e com identificaÿao, do(s) responsavel(is) legais da Em
e Engenheiro,
rubricadas todas as vias.
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-

6.2.1 Na PROPOSTA COMERCIAL, devera constar os seguintes dados:
a) Servipos a serem executados, iguais ao objeto desta licitapao;
b) Prepo Global por quanto a licitante se compromete os servipos objeto desta Lidtapao, expresso em
reais em algarismo e por extenso;
c) Prazo de validade da Proposta, que sera de, no minimo, 60 (SESSENTA) DIAS;
d) Prazo de execupSo dos servipos que sera conforme cronograma fisico financeiro;
e) Assinaturas do(s) socio(s) e do(s) Engenheiro(s);

-

OR£AMENTO(S) DETALHADO(S). contendo de cada item a especificapao do
6.2.2
Grupo/Subgrupo/Servipo, a quantidade, a unidade, o prepo unitario e o prepo total, em algarismo, e
o prepo Global do orpamento, assinado pelo responsavel da Empresa e Engenheiro responsavel,
contendo ainda:
a) Planilha de prepos unitarios que deram margem aos resultados apresentados na proposta, com
duas casas decimals, sem erros de arredondamentos;
b) Planilha de Composipao de Prepos Unitarios, para cada servipo constante do orpamento
apresentado, contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade necessarios a execupao de
cada servipo, quais sejam equipamentos, mao-de-obra, totalizapdo de encargos sociais, insumos,
transportes, BDI, totalizapao de impostos e taxas, e quaisquer outros necessarios a execupao dos
servipos;
c) Planilha analitica de encargos sociais;
d) Planilha analitica de impostos e taxas;
e) Composipao analitica da taxa de B.D.I. (Beneficios e Despesas Indiretas), de acordo com
recomendapoes do TCU - Tribunal de Contas da Uniao;
6.2.2.1 No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissao considerara como correta a Unidade
expressa no Orpamento da Prefeitura Municipal de Pacoti para o item.

-

-

6.2.3 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.
6.2.3.1 - Os valores contidos nos orpamentos serSo considerados em moeda corrente nacional
(REAL) mesmo que nao contenham o simbolo da moeda (R$).
6.2.3.2 - Os prepos constantes do orpamento da licitante deverao corner apenas duas casas decimals
apos a virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os numeros apos as
duas casas decimals dos centavos.
6.3 - Serao DESCLASSIFICADAS as propostas que:
6.3.1 - Apresentarem prepos superiores ao limite estabelecido ou manifestadamente inexequiveis;
6.3.2 - Apresentarem prepos inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores a
saber:
a) Media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orpado
pela Administrapio, ou
b) Valor orpado pela AdministrapSo.
6.3.3 - CondipSes ilegais, omissoes, erros e divergencia ou conflito com as exigencias deste Edital.
6.3.4 Proposta em funpao da oferta de outro competidor na licitapao.
6.3.5 - Prepo unitario inexistente, simbohco ou irrisorio, havido assim como aquele incompativel com
os prepos praticados no mercado, conforme a Lei n° 8.666/93 e suas alterapoes.
6.3.6 - Prepo unitario e/ou global excessivo, assim entendido como aquele superior ao orpado pela
PMP, estabelecido no Projeto Basico/Termo de Referenda e Projeto Basico de Engenharia.
6.3.7 - Prepos unitarios e/ou globais inexequiveis na forma do Art. 48 da Lei das Lidtapoes.
6.3.8 - Quantitativos divergentes dos constantes na Planilha de prepos estimados.
6.3.9 Propostas que nao atendam ao item 6 do edital.

-

-

-

6.4 DA GARANTIA DA PROPOSTA
6.4.1 - Sera exigido do(s) licitante(s), junto com os demais documentos exigidos no item 5, e seus
subitens do Edital, a apresentapao de prova de garantia de sua respectiva proposta, no montante de
R$ 1.851,97 (hum mil oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), correspondente a
PREFEITURA MUNIC .1 AL DE PACUTI
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1% (am por cento) do valor estimado da Iicitafao, nos termos do artigo 31, inciso III, da Lei n.°
8.666/93, com os demais documentos de habilitafao no respeaivo envelope.
6.4.2 - A licitante podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) caupao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro-garantia;
c) fianga bancaria.
6.4.3 - Optando por caucao em dinheiro, devera ser apresentado comprovante de Documento de
Arrecadafao Municipal - DAM, em nome da Prefeitura Municipal de Pacoti, situada a Av. Coronel
Jose Cicero Sampaio, N° 663 - Centro - Pacoti/Ce, original ou copia autenticada.
6.4.4 - Caso a modalidade de garantia recaia em titulos da divida publica, o original juntamente com
os documentos descritos no item 5.
6.4.4.1 - Os titulos da divida publica devem estar acompanhados, obrigatoriamente, de documento
emitido pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL que atestara a sua validade,
exequibilidade e avaliapao de resgate atual, e das seguintes comprovagoes:
a) Origem/aquisifao mediante documento respeaivo e lanfamento contabil por meio de registro no
balanfo patrimonial da licitante;
b) Apresentar documento, emitido por entidade ou orgao oficial, dotado de fe publica, demonstrando
a correÿao atualizada monetariamente do titulo (realizada ate seis meses anteriores a data marcada
para apresentafao da dita garantia), conforme parametros definido pelo Ministerio da Fazenda;
c) Serao aceitos apenas e tao somente titulos com vencimentos passiveis de resgate incontestavel sob
nenhum aspeao, ate a data correspondente ao prazo de validade da proposta de prefos.
d) Presumem-se como autenticos os titulos oferecidos pela licitante, reservando-se a Prefeitura
Municipal de Pacoti o direito de averiguar a sua autenticidade. Em se constatando indicios de fraude,
se obriga a oferecer denuncia ao Ministerio Publico.
6.4.5 - Caso a modalidade de garantia escolhida seja a Franca bancaria, o licitante entregara o
documento no original ou copia autenticada, fomecido pela instituifSo que a concede, do qual devera
obrigatoriamente, constar:
6.4.6 - Beneficiario: Prefeitura Municipal de Pacoti.
6.4.7- Objeto: Garantia da participacao na Tomada de Pre?os N.° 2017.12.12.1-TP
6.4.8- Valor: 1% (um por cento) do valor estimado da licitacao.
6.4.9- Prazo de validade: minimo de 120 (cento e vinte) dias.
6.4.10 - A franca bancaria deve ser apresentada junto a Comissao Permanente de Licitacao da
Prefeitura Municipal para fins de comprovacao do item 6.4. 1 .
6.4.11 - Caso a modalidade de garantia seja seguro-garantia, o licitante devera fazer a comprovacao
da apolice ou de documento habil expedido pela seguradora, cuja vigencia sera de, no minimo, 120
(cento e vinte) dias contados a partir da data do recebimento dos envelopes.
6.4.11.1 - A apolice ou documento habil expedido pela seguradora, no caso do seguro-garantia, deve
ser apresentado junto a Comissao Permanente de Licitacao da Prefeitura Municipal o qual devera ser
anexado aos documentos de habilitac&o para fins de comprovacao do item 6.4.1
6.4.12 A garantia de manutenfio de proposta sera liberada ate 5 (cinco) dias uteis apos esgotada as
fases de habilitafSo (Documentos de HabUitacÿo) ou de classificacao (Propostas Comerciais), para as
empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou apos a adjudicafao, exceto para a vencedora da
licitacao, que sera liberada no mesmo prazo, apos a data de assinatura de Contrato.
6.4.13 - Para efeito da devolucao de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela
LICITANTE, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, por meio da aplicacao da
Cademeta de Poupanca, calculada “pro rata die”.
6.4.14 - A garantia da proposta podera ser executada;
a) se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da mesma;
b) se o licitante nao firmar o contrato.

-
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7 - DOS PROCEDIMENTOS

7.1 - Os Documentos de Credenciamento e os envelopes “A” - Documentos de Habilitagao e “B” Proposta de Pre?os, todos fechados, serao recebidos pela Comissao no dia, hora e local definidos no
preambulo deste Edital.
7.2 Apos o(a) Presidente(a) da Comissao receber os Documentos de Credenciamento e Envelopes
“A” e “B” e declarar encerrado o prazo de recebimento dos Documentos de Credenciamento e
Envelopes, nenhum outro sera recebido e nem serao aceitos outros documentos que nao os existentes
nos referidos envelopes.
7.3 - O Presidente da Comissao Permanente de Licitaÿao, realizara o credenciamento e informara aos
presentes a relaÿao das empresas que atenderam aos ditames do presente Edital a esta fase, e por
conseguinte, estao aptas a abertura dos envelopes contendo a documentafio de habilitafao e
proposta de prefos.
7.4- Em seguida, os licitantes rubricaram os envelopes contendo as Propostas de Prefos - “B”,
ficando a comissao em posse dos mesmo ate a abertura e julgamento respectivo.
7.5 - Posteriormente, serao abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins de
habilitagao. A Comissao examinara os aspectos relacionados com a suficiencia, a formalidade, a
idoneidade e a validade dos documentos, alem de conferir se as copias porventura apresentadas estao
devidamente autenticadas pelo Cartorio competente ou se sao identicas aos documentos originais,
nas quais deverao ser apresentados.
7.5.1 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no
envelope “A”, ou apresenta-los em desacordo com as exigencias do presente Edital.
7.5 Os documentos de habilitaÿao serao rubricados pelos membros da Comissao e licitantes
interessados como representantes das proponentcs, que examinarao e rubricarao todas as folhas dos
Documentos de Habilitaÿao, em seguida, postos a disposiÿao dos prepostos das licitantes para que os
examinem e os rubriquem.
A Comissao examinara possiveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes,
7.6
manifestando-se sobre o seu acatamento ou nao.
7.7 Se presentes os prepostos das licitantes a sessao, o(a) Presidente(a) da Comissao fara
diretamente a intima?ao dos atos relacionados com a habilitaÿao e inabilitaÿao das licitantes,
fundamentando a sua decisao registrando os fatos cm ata. Cabera aos prepostos das licitantes
declararem intenfao de interpor recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os
autos do processo estarao com vista franqueada ao interessado na presenÿa da Comissao.
7.8 Caso nao estejam presentes a sessao os prepostos das licitantes, a intimaÿao dos atos referidos
no item anterior sera feita atraves do meio de publicaÿao Oficial do Municipio, iniciando-se no dia
util seguinte a publicapao o prazo de 05 (cinco) dias uteis previsto em lei para a entrega a Comissao
das razoes e contra razdes de recursos a serem interpostos pelos recorrentes. A sessao sera suspensa.
7.9 Decorridos os prazos c proferida a decisao sobre os recursos interpostos, a Comissao marcara a
data e horario em que dara prosseguimento ao procedimento licitatorio, cuja comunicaÿao as
licitantes sera feita com a antecedencia minima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, atraves
do meio de publicapao Oficial do Municipio.
7.10 Inexistindo recurso, ou apos proferida a decisao sobre recurso interposto, a Comissao dara
prosseguimento ao procedimento licitatorio. Inicialmente, sera devolvido ao preposto da licitante
inabilitada mediante recibo, o envelope fechado que diz conter a Proposta de Prefos.
7.11 - 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 licitatorio.
7.12 - Sera feita, em seguida, a abertura do Envelope “B”. A Comissao conferira se foram entregues
no referido envelope a Proposta, Orfamento, Cronograma Fisico-Financeiro edemais documentos
solicitados no item 6 deste edital.
v

-

-

-

-

-
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seguida, a Comissao iniciara o JULGAMENTO. Inicialmente, ser&o examinados os
aspectos formais da Proposta. O nSo atendimento a pelo menos uma das exigencias deste Edital sera
motivo de DESCLASSIFICACAO da proposta.
A Comissao fara, entao, o ordenamento das propostas das demais licitantes nao
7.14
desclassificadas pela ordem crescente dos prefos nelas apresentados;
7.15 - A Comissao examinara, da licitante cuja proposta esta em primeiro, segundo e terceiro lugar, o
Orfamento. Nao sendo encontrados erros a Comissao declarara a licitante classificada em primeiro
lugar como vencedora desta licitafao.
7.16 Caso seja encontrado erro ou erros a Comissao promovera desclassificagrao da proposta e fara a
mesma verifica?3o com rclaÿao a proposta da licitante que apresentou o segundo Menor Pre?o
GLOBAL e assim sucessivamente, observada a ordem crescente dos valores das propostas de prefos,
ate que uma mesma empresa tenha sua Proposta de Preÿos e o Orgamento da conformidade com
todos os requisitos do Edital.
7.17 - A Comissao nao considerara como erro as diferenfas por ventura existentes nos centavos,
decorrentes de operates aritmeticas, desde que o somatorio das diferenÿas nos centavos nao
ultrapasse o valor em real correspondente a 0,1 (zero virgula um por cento) do valor global do
orfamento da licitante.
7.18 - Caso duas ou mais licitantes que nao tenham sido desclassificadas apresentem suas propostas
com prefos iguais, a Comissao fara sorteio para classifica-las, e adotara os procedimentos previstos
neste capitulo.
7.19 - Caso a proponente com proposta de preÿos classificada em 1° (primeiro) lugar, nao seja
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), a Comissao procedera de acordo com os
subitens a seguir:
7.19.1 - Fica assegurado, como criterio de desempate o exercicio do direito de preferencia para a
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), devendo a licitante estar presente para
poder exercer mencionado direto a sessao publica de divulgaÿao do julgamento da analise das
propostas de pre£os.
7.19.1.1 - Caso haja suspensdo da sessao na data inicialmente estabelecida, a Comissao marcara
previamente nova data de prosseguimento, ficando a cargo do licitante a obrigatoriedade de
comparecimento para o uso deste beneficio.
7.19.1.2 - Entende-se por empate aquelas situafdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada, depois de ordenadas as propostas de pregos em ordem crescente dos

7.13

-

-

preÿos ofertados.

7.19.1.3 - Para efeito do disposto no subitem 7.19.1, ocorrendo empate, a Comissao procedera da
seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta
de prefo inferior aquela considerada vencedora do certame, situafSo em que sera classificada em
primeiro lugar e conseqiientemente declarada vencedora do certame.
b) N3o ocorrendo a contra taÿao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alinea
anterior, ser3o convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem
7.19.2, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.
7.19.4 - No caso de equivalence dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.19.2, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar nova de prefos, que devera
ser registrada em ata.
7.19.5. Na hipotese de nao-contrata?ao nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.19.6. Ocorrendo a situaÿao prevista no subitem 7.19.2, a microempresa ou empresa de pequeno
porte mais bem classificada sera convocada para apresentar nova proposta de precos apos solicitaÿao
da Comissao. Todos os atos deverao constar da ata dos trabalhos.
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7.19.7 - A Comissao, apos os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capitulo, suspendera
a sessao a fim de que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da Comissao e pelos prepostos
dos licitantes que participam da licitaflo.
7.19.8 - Se presentes os prepostos das licitantes a sessao, o(a) Presidente(a) da Comissao fara
diretamente a intimagao dos atos relacionados com o julgamento das propostas, fiindamentando a
sua decis5o e registrando os atos em ata. Cabera aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a
intenÿao de interpor ou nao recurso, a fnn 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.
7.19.9 - Caso nao estejam presentes a sessao os prepostos das licitantes, a mtimaÿao dos atos referidos
no item anterior sera feita atraves da Imprensa Oficial do Municipio, iniciando-se no dia util seguinte
a publicafao o prazo de 05 (cinco) dias uteis previsto em lei para a entrega a Comissao das razfies de
recursos a serem interpostos pelos recorrentes. A sessao sera suspensa.
7.19.10 - As duvidas que surgirem durante as reunifies serSo esclarecidas pelo(a) Presidente(a) da
Comissao, na present dos prepostos das licitantes.
7.19.11 - A Comissao e assegurado o direito de suspender qualquer sessao e marcar seu reinicio para
outra ocasiao, fazendo constar esta decisao da Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda nao
abertos deverao ser rubricados pelos membros e pelos licitantes interessados.
7.19.12 - A Comissao podera, para analisar os Documentos de Habilitaÿao, as Propostas e os
Orfamentos, solicitar pareceres tecnicos e suspender a sessao para realizar diligencias a fim de obter
melhores subsidios para as suas decisoes.
7.19.13 -Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissao Permanente de Licita?ao, ate a
conclusao do procedimento.
7.19.14 - No caso de decretaÿao de feriado que coincida com a data designada para entrega dos
envelopes “A” e “B” e suas aberturas, esta licitaÿao se realizara no primeiro dia util subsequente, na
mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, a Comissao definir outra data, horario e ate local,
fazendo a publicafao e divulgafao na mesma forma do initio.
7.19.15 - A Comissao nSo considerara qualquer oferta de vantagens nSo prevista neste Edital, nem
prefo ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes.
7.19.16 - Ocorrendo discrepancia entre qualquer pre?o numerico ou por extenso, prevalecera este
ultimo.
7.19.17 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas,
em nao havendo intenÿao de interposifao de recurso por parte de lititante, a Comissao podera fixar
as licitantes prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentaÿao de nova documentaÿao ou de outras
propostas.
7.19.18 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, apos concluida a fase de habilita?ao, nao cabe
desclassificar a proposta por motivo relacionado com a habilitaÿao, salvo em razao de fato
superveniente ou so conhecido apos o julgamento.

-

8 DA HOMOLOGACAO E ADJUPICACAO

8.1

-

A Comissao emitira relatorio contendo o resultado do JULGAMENTO deste Edital, com

classificatilo das licitantes, que estara assinado pelos membros que dela participaram.

- A Homologafao desta licitagao e a Adjudica?ao do seu objeto em favor da lititante cuja
proposta de prefos seja classificada em primeiro lugar sao da competentia do Secretario(a) Municipal

8.2

de SECRETARIA DE SAUDE.
8.3 - O Secretario(a) Municipal de SECRETARIA DE SAUDE, se reserva o direito de nao
homologar e revogar a presente lititafao, por razoes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, mediante parecer escrito e fundamentado sem que caiba a
qualquer das licitantes o direito.
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9 - DO CONTRATO

wmmmtsE

9.1-0 Municipio de PACOTI, atraves da SECRETARIA DE SAUDE, e a licitante vencedora desta
licitaÿao assinarao contrato, no prazo de 05 (CINCO) DIAS liteis, contados da data da convocaÿao
para este fim expedida pela Prefeitura Municipal sob pena de decair do direito a contrataÿao.
9.1.1 - O Licitante Vencedor tera o prazo de 05 (CINCO) DIAS UTEIS, contado a partir da
convocafSo, para subscrever o contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra
justo motivo aceito pelo Municipio de Pacoti-CE.
9.1.1.2 - A convocafio do licitante vencedor se dara atraves de publicafSo em jomal de grande
circulafSo ou correspondencia com Aviso de Recebimento ou, ainda, atraves de endereÿo
eletronico valido a ser fomecido pelo Licitante na fase de proposta, conforme modelo fomecido.
9.1.1.3 - E de inteira responsabilidade dos Licitantes man ter seus dados cadastrais devidamente
atualizados, incluindo enderefo eletronico, o qual servira de forma de comunica?ao para todos
os atos do processo.
9.1.1.4 - O licitante que nao atender justificadamente a convocafao no prazo assinalado no item
9.1.1 sera enquadrado no teor do art. 81 da Lei n° 8.666/93, ocasiSo em que sera convocado a
licitante classificada em segundo lugar, sem prejuizo de abertura de processo administraÿao para
aplicafSo das penalidades cabiveis e insertas na mesma lei.
9.2 - A recusa injusta da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo orgao contratante caracteriza o descumprimento total
da obrigac&o assumida, sujeitando-a a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obra ou serviÿo
constante de sua proposta de prefos.
9.3 - A execucao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por representante da Prefeitura
Municipal de Pacoti especialmente designado.
9.3.1 - O representante da Prefeitura Municipal de PACOTI anotara em registro proprio todas as
ocorrencias relacionadas com a execu?ao do contrato, determinando o que for necessario a
regularizafao das faltas ou defeitos observados.
9.3.2 As decisSes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante deverSo ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adoÿSo das medidas convenientes.
9.4 - A Contratada devera manter preposto(s), aceito pela Prefeitura Municipal, no local a ser
prestado o servifo, para representa-lo na execufSo do contrato.
9.4.1 - Fica a contratada na obrigafao de manter, durante toda a execufSo do contrato, cm
compatibilidade com as obligates por ele assumidas, todas as condifoes de habilitagao e
qualificafUo exigidas na licitafao.
9.5 - A Contratada e responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais c comerciais
resultantes da execufao do contrato.
9.6 - O prazo para o inicio da execufao dos servifos fica fixado em 05 (CINCO) DIAS UTEIS
contados a partir da data da assinatura da Ordem de Servifo.
9.7 - O contrato tera vigencia de 12 (doze) meses e prazo de execufao de 03 (tres) mescs, contados
da assinatura da ordem de servifo.
9.8 - A prorrogacao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo
Secretario(a) Municipal de SECRETARIA DE SAUDE.
9.9 - Ocorrera a rescisJo do contrato, independentemente de interpelaÿao judicial ou extrajudicial e
sem que caiba a Contratada direito a indenizaÿao de qualquer natureza, ocorrendo qutilqucr dos
seguintes casos:
9.10.1 - nao cumprimento ou cumprimcnto irregular das clausulas contratuais ou da legislaÿao
vigente;
9.10.2 - lentidao na execufao dos servifos, levando a Prefeitura Municipal a presumir pela nao
conclusSo dos mesmos nos prazos estipulados;
\5v
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9.10.3 - cometimento reiterado de erros na execufao dos servifos;
9.10.4 - concordata, falencia ou dissolufdo da firma ou insolvencia de seus s6cios, gcrentes ou
diretores;
9.10.5 - alterapao social ou a modificafao da finalidade ou de estrutura da empresa, que prejudique a
execufao do contrato;
9.10.6 - razoes de interesse publico, de alta relevancia de amplo conhecimento, justificados e
determinados pela Prefeitura Municipal;
9.10.7 - O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura, decorrentes de
obras ou servifos, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturba<pao da ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada o direito de optar
pela suspensao do cumprimento de suas obrigafoes ate que seja normalizada a situagao;
9.11 A rescistlo amigavel do contrato, por acordo entre as partes, devera ser precedida de
autorizaj&o escrita e fundamentada do Ordenador de Despesas.
9.12- E facultada a Prefeitura Municipal de Pacoti, quando o convocado nSo assinar termo do
contrato no prazo e nas condifoes estabelecidas neste Edital convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificafSo, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condiffies propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos prefos atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar

-

esta licitafao.

9.13 - A Prefeitura Municipal de PACOTI podera, a seu criterio, determinar a execuÿao antecipada
de servifos, obrigando-se a Contratada a realiza-los.

-

10 DOS ACRESCIMOS E/OU SUPRESSOES AO CONTRATO
10.1 - A Contratante cabcra o direito de promover acrescimos ou supressoes nos servifos, que se
fizerem necessarios, ate o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contrato, e, no caso particular de reforma, ate o limite de 50% (cinquenta por cento), mantendo-se as
demais condi?6es do contrato nos termos do art. 65, paragrafo 1°, da Lei n° 8.666/93.
10.2 - Caso haja acrescimo ou diminuifao no volume dos servifos este sera objeto de Termo Aditivo
ao contrato, apos o que sera efetuado o pagamento, calculado nos termos do item 10.1.

11

-

DO PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO E REEQUILLBRIO ECONOMICOFINANCEIRO

11.1- O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apos a emissao da Nota Fiscal, mediante
atesto de execupao dos servifos e o encaminhamento da documentaÿao necessaria, de acordo com os
valores contidos na Proposta de Preÿos do licitante em conformidade com projeto basico, observada
as demais disposifoes contratuais, atraves de credito na conta bancaria da Contratada. A fatura
relativa aos servifos executados no periodo de cada mes civil, cujo valor sera apurado atraves de
medifao, devera ser apresentada a Secretaria Gestora, ate o 5° (quinto) dia util do mes subsequente a
realizagSo dos servifos, para fms de conferencia e atestafSo.
11.2-0 valor do presente Contrato nao sera objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses
do seu registro, hipotese na qual podera ser utilizado o indice INCC - Indice Nacional de Custo da
Construÿao Civil.
11.3 - REEQUILIBRIO ECON6MICO-FINANCEIRO: Na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execufao do ajustado, ou ainda, em caso de forfa maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea economica extraordinaria e extracontratual, podera, mediante procedimento
administrative onde reste demonstrada tal situaÿao e termo aditivo, ser restabelecida a relaÿao que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuifao da Administraÿao para
a justa remuneraÿao do fornecimento, objetivando a manutenÿao do equilibrio manomico-fmanceiro
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initial do contrato, na forma do artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e
consolidada.
11.4 - Independentemente de declaraÿao expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo
contratante, estao incluidas todas as despesas necessarias a execuÿdo dos serviÿos, inclusive as
relationadas com materiais. equipamentos e mao-de-obra.

-

12 DOS RECURSOS ORNAMENTARIOS

12.1 - A despesa decorrente da contratagao correra a conta de recursos especificos consignados no
orfamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE- RECURSOS PROPRIOS, atraves
da SECRETARIA DE SAUDE na seguinte DotafSo Oripamentaria:
Fonte de
Pr6prio

Secret aria

Secretaria de Saude

Unidade

05.01

Projeto / Ati v idade

10.301.0012.1.003

Elemento de

4.4.90.5100

-

13 DOS RECURSOS

13.1 - Das decisdes proferidas pela ComissHo Permanente de Licitafao caberao recursos no prazo de
05 (cinco) dias uteis contados da intimagao do ato.
13.2 - Os recursos deverao ser dirigidos ao Secretario(a) Municipal de SECRETARIA DE SAUDE,
interpostos mediante petifao datilografada, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal
da recorrente, que comprovara sua condifao como tal.
13.3 - Os recursos relacionados com a habilitaÿao e inabilitafao da licitante e do julgamento das
propostas deverao ser entrcgues o(a) Presidente(a) ou a um dos Membros da Comissao Permanente
de LicitafSo da Prefeitura Municipal de PACOTI, no devido prazo, nao sendo conhecidos os

interpostos fora dele.
13.4 - Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderSo impugna-los no
prazo de 05 (cinco) dias uteis.
13.5 Decidido o recurso pela Comissao, devera ser enviado, devidamente informado, a Secretario(a)
Municipal de SECRETARIA DE SAUDE, que proferira sua decisao.
13.6 - Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista
ffanqueada ao interessado.
13.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia do initio e incluir-se-a o do ventimento. e
considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

-

SANCOES
14.1 - A licitante que, convocada pela PMP para assinar o instrumento de contrato, se recusar a
faze-lo dentro do prazo prcvisto nesta TOMADA DE PRECOS, sem motivo justificado aceito pela
PMP, estara sujeita a suspensSo temporaria de participaÿao em licitaÿdo promovida pelos orgaos do
Municipio de PACOTI, pelo prazo de 02 (dois) anos.
14.2 - O atraso injustificado na execufao do contrato sujeitara a Contratada a multa de mora
prevista no presente Edital. podendo a PMP rescindir unilateralmente o contrato. A Contratada sera
aplicada, ainda, a pena de SUSPENSAO de participafao em licitaipao promovida pelos orgaos do
Municipio de PACOTI, pelo prazo de 02 (dois) anos, periodo durante o qual estara impedida de
contratar com o Municipio de PACOTI.
14.3 Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, sera declarada como inidonea para
licitar e contratar com o Municipio de PACOTI.

-
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14.4- As

san?6es previstas

neste Edital serao aplicadas pela PMP, a licitante vencedora desta

licitafao ou a Contratada, facultada a defesa previa da interessada nos seguintes casos:

14.4.1- de 5 (cinco) dias uteis, nos casos de ADVERTENCLA e de SUSPENSAO;
14.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de DECLARACAO DE
IDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM O MUNICIPIO DE PACOTI.
14.5- As sanfoes de ADVERTENCLA, SUSPENSAO e DECLARACAO DE INDONEIDADE
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM O MUNICIPIO DE PACOTI poderao ser aplicadas
juntamente com as de MULTA prevista neste Edital;
14.6 - As sanfoes de SUSPENSAO e de DECLARACAO DE INDONEIDADE PARA LICITAR E
CONTRATAR COM O MUNICIPIO DE PACOTI, poderao tambem ser aplicadas as licitantes ou
aos profissionais que, em razao dos contratos firmados com qualquer orgao da Administrafao

Publica Federal, Estadual e Municipal:
I - tenha sofrido condenaÿao defmitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticados atos ilicitos visando a frustar os objetivos da licitafao;
III - demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Administrafao Publica em virtude de atos
ilicitos praticados.
14.7 - Somente apos a Contratada ressarcir o Municipio de PACOTI pelos prejuizos causados e
apos decorrido o prazo de SUSPENSAO aplicada e que podera ser promovida a reabilitafao perante
a propria autoridade que aplicou a san?ao.
14.8 - A declarafao de idoneidade, e da competencia exclusiva do Secretario(a) Municipal de
SECRETARIA DE SAUDE do Municipio de PACOTI.
15- DA TENTATIVA DE FRAUDE E FRUSTACAO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS
DITAMES LEGAIS

15.1- A tentativa de fraude ou frustafao dos atos e afdes a serem realizados por parte dos
proponentes, hi qualquer momento do presente processo, podera caracterizar o enquadramento dos
mesmos nas sansSes dos crimes e penas previstas do Art. 90°, Art. 93° e Art. 96° da Lei Federal
8.666/93, e sendo necessario, ainda, abertura e instauraÿo do devido processo administrative para a
averiguafao e apuraÿao dos fatos ocorridos, de forma a aplicafao das devidas penalidades e punifoes
cabiveis.
15.2 - E facultado a Comissao Permanente de Licita?ao, em qualquer ausencia ou omissao quanto a
mstrufoes e ditames deste edital, a aplicafao das normas, instrumentos e demais fontes legais do
instrumento juridico brasileiro, de forma a manter ideal e legal transcorrer dos atos e a foes dos
procedimentos do certame.

-

16 DAS D1SPOSICOES FINAIS

16.1 - As informafoes sobre esta licitafao podem ser obtidas junto a Comissao Permanente de
Licitafio da PMP, localizada a Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, 663, Centro - Pacoti - Ceara ou

atraves do telefone (85) 3325 1410, de segunda a sexta-feira, no horario de 07:30 as 12:00 horas.
16.2 Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamafao ou indenizafao, ftca assegurado a
autoridade competente:
- Alterar as condifoes do presente edital, fazendo a reposifao do prazo na forma da Lei;
- Revogar a presente licitafao por razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado.
16.2.1 A autoridade competente deve anular esta licitafao, por ilegalidade, mediantc parecer escrito
e devidamente fundamentado.

-

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI | CNPJ 07.910.755/0001 72
Av. Coronel Jos6 Cicero Sampaio, 663

- Centro CEP

62770-000 | Pacoti/CE

CGF 06.920.183-8

Fone: (85) 3325.1413

50E£\

&
5
2 rLSEL
Pagina
-J
K

GOVERNO MUNICIPAL D

»AJC T

UVWW.PACOTI.CE.GOV.BR

DE MAOS DAD AS COM O POVO

-

16.3 Quaisquer esclarecimentos serao prestados pcla Comissao ou pela PMP, durante o cxpedicnte
normal.
16.4 - Fica eleito o foro de PACOTI (CE) para dirimir qualquer duvida na execufao dcste Edital.

Pacoti /CE, 15 de dezembro de 2017.

PRESIDENTE DA CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
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ANEXOI
PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
I - INFORMACOES PRIMARIAS E CLASSIFICACAO DA DESPESA

1. ORGAO SOLICITANTE: Secretaria de Saude.
2. DOTACAO ORCAMENTARIA: 05.01.10.301.0012.1.003 4.4.90.51.00
3. FONTE DE RECURSO: Tesouro Municipal
4. VALOR ESTIMADO: RS 185.197,35 (cento e oitenta e cinco mil cento e noventa e sete reais e
trinta e cinco centavos).

_
II - DETALHAMENTO DA DESPESA

5. OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DE BOA HORA, NO
MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO.
6. JUSTIFICATIVA: A reforma do posto de saude ira atender ainda mais aos usuarios da
Unidade Basica de Saude, com atendimento a populapao com equipe multiprofissional, para
prestar assistencia basica em saude. A expansao das oportunidades em promover saude publica e
de suma importancia para o atendimento de excelencia aos municipes que dependem
exclusivamente dos servipos publicos, uma vez que, levando para essa comunidade a
oportunidade de receber atendimento medico proximo de suas residences, estaremos melhorando
a qualidade do atendimento, sobretudo, levando e ampliando o servipo de saude publica para a
populapiio. Os proprios publicos que utilizam as unidades de saude necessitam de proporcionar
condipSes favoraveis para a boa pratica da saude publica em nosso municipio, sobretudo,
oferecendo uma estrutura com comodidades satisfatorias, razio pela qual a comunidade vem
clamando por melhores condipoes de infraestrutura no local.
7. DEMAIS OBSERVANCES: Tudo conforme anexo I.

_

m - DAS CONDigOES DE EXECUCAO
8. PRAZO E LOCAL PARA INICIO DOS SERVI£OS: em ate 05 (cinco) dias, a contar da emissao
da Ordem de Servifos e/ou Autorizaÿao de execuÿao determinados pela solicitante. Prazo de execuÿao
de 03 (tres) meses, conforme cronograma fisico-financeiro.
9. PRAZO DE VIGENCIA: O instrumento contratual produzira seus juridicos e legais efeitos a partir
da data de sua assinatura e vigera por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da Lei
Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.
10. PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apos a emissao da Nota Fiscal,
mediante atesto de execufao dos servifos e o encaminhamento da documentafSo necessaria, de acordo
com os valores contidos na Proposta de Prefos do licitante em conformidade com projeto basico,
observada as demais disposipoes contratuais, atraves de credito na conta bancaria da Contratada. A
fatura relativa aos servipos executados no periodo de cada mes civil, cujo valor sera apurado atraves de
medipao, devera ser apresentada a Secretaria Gestora, ate o 5° (quinto) dia util do mes subsequente a
realizapao dos servipos, para fins de conferencia e atestapao.

_

_

_
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ANEXO AO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO:
REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DE BOA HORA, NO MUNICIPIO
DE PACOTI/CE, CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO.
2. DOS SERVICOS:

Item
N°

Especificaÿao dos Servipos

Unidade

Quantidade

01

Reforma e ampliapiio do posto
de saude de Boa Hora, no
municipio de Pacoti/CE_

Servipo

1

Valor
Unitario

185.197,35

Valor
Total

185.197,35

3. DAS OBRIGA<p0ES:
3.1. DA CONTRATANTE:
Exigir do contratado o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestapao
a)
servipos
e o cumprimento dos prazos.
dos
b)
Colocar a disposipao da contratada todas as condipoes necessarias para a perfeita execupSo
dos servipos solicitados.
c)
Ceder um local apropriado para o desenvolvimento dos trabalhos.
d)
Efetuar o pagamento na forma convencionada neste projeto.
3.2. DA CONTRATADA:
a)
Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente, com os mais elevados
padroes de competencia, integridade profissional e etica;
b)
Arcar com as despesas de execupao dos trabalhos proprios, como deslocamento, alimentapao,
dentre outras;
c)
Designar para a execupao do objeto do presente profissional qualificado e habilitado;
d)
Arcar com as despesas de deslocamento e diarias sua e de seu pessoal contratado na execupao
das atividades extemas proprias e de eventual treinamento;
e)
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamapdes ou
orientapdes se obriga a atender prontamente;
Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou
0
conexas com o contrato, tais como: salarios, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos,
impostos, alimentaÿao do seu pessoal, deslocamentos de funcionarios, equipamentos de protecao
individual e coletivo, tributos, seguros, taxas e servifos, licenÿas em repartifQes publicas, registros,
autentica?oes do contrato. etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela
contratada a inexistencia de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a
contratante;
Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato
g)
a ser firmado;
h)
Nao caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operafao financeira, sem previa
e expressa autorizacao da contratante;
Submeter-se as normas e condifoes baixadas pela contratante, quanto ao comportamcnto,
0

discrifSo e urbanidade na rclafio interpessoal;

Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as
j)
dentro dos prazos estabelecidos.

informa0es

apresentadasie atuar sempre
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DADAS COM O POVO

4. REQUISITOS MINIMOS:
Sao requisitos minimos a participaÿao no certame:

Relativa a QUALLFICAÿAO TECNICA:
- Certidao de Registro e quitaÿao da pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA, em que conste no quadro de responsavel tecnico pelo menos um tecnico
profissional de nivel superior habilitado na area de engenharia civil.
- Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou inscrifao na cntidadc
profissional competente devera portar o visto no CREA/CE na forma da ResolufSo CONFEA n.°
413 de 27 de junho de 1997, por ocasi&o da contratafSo.
Relativa a CAPACITAQAO TECNICO-PROFISSIONAL:
- Apresentar comprovaÿao da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no
preambulo deste Edital, profissional de nivel superior na area de engenharia civil ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de no minimo 01 (um) atestado ou
certidao de capacidade tecnica, com o respectivo acervo expedido pelo CREA, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove (m) ter o (s) profissional (is) executado obras ou
servifos de engenharia de caracteristicas tecnicas similares as do objeto ora licitado.
- Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: socio, diretor ou
responsavel tecnico.
A comprovafio de vinculagao ao quadro permanente da licitante sera feita:
a) Para s6cio, mediante a apresentafSo do ato constitutive, estatuto, contrato social consolidado ou
contrato social e todos os aditivos.
b) Para diretor, mediante a apresentafSo da ata de eleiflo e posse da atual diretoria, devidamente
registrada junto ao orgao competente.
c) Se o responsavel tecnico nao for socio e/ou diretor da empresa, a comprovaipao se dara mediante a
apresentafao da copia da Carteira de Trabalho e Previdencia Social (CTPS) - devidamente assinada.
d) Contratos de prestaÿao de servifos.
- Com base no artigo 43, § 3°, da Lei n° 8.666/93, a Prefeitura de Pacoti, se reserva o direito de
consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informafoes Sociais), para comprovar o vinculo
empregaticio do(s) responsavel(is) tecnico(s) detentor(es) dos atestados com o licitante.
No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel tecnico, como comprovafao de qualificaÿao tecnica, ambas serao inabilitadas.

-

-

Relativo a CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL:

- Indicacao do pessoal tecnico adequado e disponivel para a realizacao do objeto da licitacao, bem

como a qualificacao curricular de cada um dos membros da equipe tecnica que se responsabilizara
pelos trabalhos, este documento devera ser assinado por socio administrador ou por representante
legal da empresa, e devera estar com firma reconhecida;
- O(s) profissional(is) responsavel(is) tecnico(s) indicado(s), cujo(s) nome(s) constar(em) na Certidao
de Registro e Quita?ao de Pessoa Juridica da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA devera(ao) ser o(s) detentore(s) do atestado E/OU certidao de capacidade
tecnica;
- O licitante devera juntar declaraipao expressa assinada pelo(s) Responsavel(is) Tecnico(s),
detentor(es) do(s) atestado(s) E/OU certidao(6es) de capacidade tecnica, com firma reconhecida,
informando que o(s) mesmo(s) concorda(m) com a inclusao de seu(s) nome(s) na participacao
permanente dos serviÿos na condifSo de profissional(is) responsavel(is)

tecnico(s)ÿÿ

Relativo a VISITA TECNICA:
- Atestado de visita tecnica, firmado pelo Ordenador de Infraestrutura e/ou Engenheiro da Prefeitura
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DEMAOSDADASCOMOPOVO

do Munidpio de Pacoti, de que a proponente, atraves do seu responsavel, visitou o local onde serao
executados os servifos, tomando pleno conhecimento dos projetos, das condifoes e da natureza do
trabalho, devendo ser realizada nas datas previstas no edital, devendo esta informacao constar o(s)
dia(s) e horario(s), nao sendo necessario o agendamento previo.
O responsavel por mais de uma empresa devera indicar qual empresa esta representando. Nao sera
emitido atestado de visita em nome do mesmo responsavel para mais de uma empresa.
- O ATESTADO DE VISITA SOMENTE SERA FORNECIDO AO RESPONSAVEL DA
EMPRESA.

-

GARANTLA DE PROPOSTA

- A apresentaÿo de prova de garantia de sua respectiva proposta, no montante de R$ 1.851,97 (hum

mil oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e scte centavos), correspondente a 1% (um por cento)
do valor estimado da licitapao, nos termos do artigo 31, inciso III, da Lei n.° 8.666/93, com os
demais documentos de habilitaÿao no respectivo envelope.
- A licitante podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) caufao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro-garantia;
c) fianÿa bancaria.
- Optando por caugao em dinheiro, devera ser apresentado comprovante de Documento de
Arrecadafao Municipal - DAM, em nome da Prefeitura Municipal de Pacoti, situada a Av. Coronel
Jose Cicero Sampaio, N° 663 - Centro - Pacoti/Ce, original ou copia autenticada.
- Caso a modalidade de garantia recaia em titulos da divida publica, o original juntamcnte com os
documentos habilitafao.
- Os titulos da divida publica devem estar acompanhados, obrigatoriamente, de documento emitido
pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL que atestara a sua validade, exequibilidade e
avaliafSo de resgate atual, c das seguintes comprovafoes:
a) Origem/aquisifao mediante documento respectivo e lanfamento contabil por meio de registro no
balanfo patrimonial da licitante;
b) Apresentar documento, emitido por entidade ou orgao oficial, dotado de fe publica, demonstrando
a correfao atualizada monetariamente do titulo (realizada ate seis meses anteriores a data marcada
para apresentaÿao da dita garantia), conforme parametros definido pelo Ministerio da Fazenda;
c) Serao aceitos apenas e tao somente titulos com vencimentos passiveis de resgate incontestavel sob
nenhum aspecto, ate a data correspondente ao prazo de validade da proposta de prefos.
d) Presumem-se como autenticos os titulos oferecidos pela licitante, reservando-se a Prefeitura
Municipal de Pacoti o direito de averiguar a sua autenticidade. Em se constatando indicios de ffaude,
se obriga a oferecer denuncia ao Ministerio Publico.
- Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianÿa bancaria, o licitante entrcgara o documento
no original ou copia autenticada, fomecido pela instituipao que a concede, do qual devera
obrigatoriamente, constar:
- Beneficiario: Prefeitura Municipal de Pacoti.
- Objeto: Garantia da participaÿao na Tomada de Preÿos N.‘
- Valor: 1% (um por cento) do valor estimado da licitaÿao.
- Prazo de validade: minimo de 120 (cento e vinte) dias.
- A fianfa bancaria deve ser apresentada junto a Comissao Permanente de LicitafSo da Prefeitura
Municipal para fins de comprovafao.
Caso a modalidade de garantia seja seguro-garantia, o licitante devera fazer a comprovaÿao da
apolice ou de documento habil expedido pela seguradora, cuja vigencia sera de, no minimo, 120
(cento e vinte) dias contados a partir da data do recebimento dos envelopes.
A apolice ou documento habil expedido pela seguradora, no caso do seguro-garantia, deve ser
apresentado junto a Comissao Permanente de Licitafao da Prefeitura Municipal o aual devera ser
v rv\
anexado aos documentos de habilitafSo para fins de comprovaÿao.

-
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- A garantia de manutenÿao de proposta sera liberada ate 5 (cinco) dias uteis apos esgotada as fases

de habilitafao (Documentos de Habilitaÿao) ou de classificaÿao (Propostas Comerciais), para as
empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou apos a adjudicaÿao, exceto para a vencedora da
licitaÿao, que sera liberada no mesmo prazo, apos a data de assinatura de Contrato.
- Para efeito da devolu<pao de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela LICITANTE,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, por meio da aplicafao da Cademeta de
Poupanfa, calculada “pro rata die”.
A garantia da proposta podera ser executada;
a) se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da mesma;
b) se o licitante nSo firmar o contrato.

-
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PROJETO BASICO
Valor Global do Projeto R$ 185.197,35

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO
DE SAUDE DE BOA HORA, NO MUNIGPIO DE
PACOTI/CE, CONFORME PROJETO BASICO EM
ANEXO.

Segue em anexo:
- Capa
- Memorial Descritivo e Especificagoes Tecnicas
- Memoria de Calculo
- Planilha Orgamantaria
- Composigao dos Pregos Unitarios
- Cronograma Ffsico-Financeiro
- Calculo do BDI
Composigao dos Encargos Sociais
Plantas
-ART

-

-K)
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REFORMA E AMPLIA£AO
DO POSTO DE SAUDE DE
BOA HORA, NO
MUNICIPIO DE
PACOTI/CE

Eng°.: Amiltoi (UwCavalcante Mota Junior
c:
!E - RNP 061603329-0

20 17
PREFEITURA MUNIC PAL DE PACOTI
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
SECRETARIA DE GOVERNO
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_

Obra: Reforma e Ampliagao do Posto de Saude Boa Hora, no municipio de Pacoti-CE.

MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICAC&ES TECNICAS

OBJETO:
Este Memorial Descntivo e especificagdes tecnicas tem por objetivo estabelecer as condig&es
(normas
e especificagoes para materials e servigos) que presidirSo o desenvolvimento das obras de
tecnicas
Reforma do Posto de Saude Boa Hora. localizado no municipio de Pacoti/Ce. fixando as obrigagoes e

direitos da Prefeitura Municipal de Pacoti, ora denominada contratante e a empresa contratada, ora
denominada empreiteira. nessa materia.
PROJETOS:

A execugSo da presente obra deveri obedecer integral e rigorosamente aos projetos.
especificagoes e detalhes que ser3o fornecidas ao construtor com todas as caracteristicas necessarias a
perfeita execugao dos servigos.
NORMAS:

Fazem parte integrante deste, indef ;noente de transcrigac, todas as normas, especificagdes e
metodos da Associagao Brasileira de Normas T4i ucas { ABNT ) que tenham relagao com os servigos objeto
do contrato.

ASSISTtNGA TECNICA E ADMINISTRATEA:
A empreiteira se obriga, a saber, a responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistencia
tecnica e administrativa necessaria, a fim de imp mir andamento conveniente as obras e servigos.
A responsabilidade tecnica da obi i sera de profissional pertencente ao quadro de pessoal e
devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE.

-

MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Todo material a ser utiiizado na ob-a sera de primeira qualidade. A mao de obra devera ser
uma equipe homogen a, que assegurem o bom andamento dos servigos. Deverao
ter no canteiro de obras todos os equipamentc mecSnico e ferramental necessanos ao desempenho dos
servigos.
idonea, de modo a reunir

.

DISPOSICdES GERAIS:
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
SECRETAR1A DE GOVERNO
Estas especificagoes tern por objetivo estabelecer e determinar condifoes e tipos de materials a
serem empregados. assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos services que ocorrerao por
ocasiao da obra.
Qualquer discrepancy entre estas especificaÿoes e os projetos, a duvida

sera dirimida pela fiscalizaÿao

Correrao por conta da empreiteira. todas as responsabilidades com as instalaÿoes provisbrias da
obra, tais como:

- Utilizaÿao de andaimes;
ESPECIFICACOES TUNICAS QOS MATERIAIS E SERVICOS

DEMOUCOES EM GERA1:
DEMOUCQES EM GERAL:
Todas as demolishes serao executadas de forma manual com auxilio de marretas e ponteiras de
ago. Devem ser tomadas todas as precauÿoes no sentido de serem evitados acidentes. Todos os funcionarios
deverao trabalhar munidos dos equipamentos de prote?So individual. Vale lembrar que devera ser proibida a
entrada e/ou permanencia de pessoas que nao dizem respeito a obra em questao.

Deve ser observada a ordem cronolbgica da demolif3o, ou seja, coberta primeiramente,
alvenarias ou pisos e assim por diante.
Todo o entulho proveniente das demolishes sera transportado para local indicado pela
fiscalizaÿao da obra, com dist3ncia media de 500m.

CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES:
FORMAS:

As formas deverSo ser executadas rigorosamente conforme as dimenshes mdicadas em projeto,
com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra flechas definidas em projeto, com materiais de boa
quaiidade e adequados ao tipo de acabamento que se pretende para as superficies das peÿas concretadas.
Todas as formas deverao ser fabricadas com materiais estaveis em presents de agua, entendo-se como tal,
aqueles capazes de enfrentar as intemperies em prazo previsto para seu uso.
Poderao ser utilizadas formas de madeira galgada, bitolada e aplainada em uma face,
dispensando-se o aplainamento nos elementos que n3o vierem a ter contato direto com o concreto.

As formas e escoramentos compdem uma estrutura auxiliar para realizar a estrutura permanente
e definitiva objeta deste projeto, e e responsaoilidade do engentieiro
responsavel pela execugao da estrutura definitiva, a quern cabe providenciar sua estabilidade
Av. Coronet Jose Cicero Sampaio, N® 663, Centro, Pacoti/CE. CEP: 62770 OOO, Contato (08S) 33251413
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SECRETARIA DE GOVERNO
antes, durante e, pelo prazo necessario, apos
verticals, impedindo, assim,

posigoes,

, Pcigina

as concretagens; sem deformagoes laterais ou

a introdugao de quaisquer mas formagdes na estrutura permanente de concreto

Alem disto, deverao ser capazes de auxiliar a manutengSo das armaduras em suas corretas
sem deslocamentos que alterem seus desempenhos no interior das pegas de concreto.

Antes do langamento do concreto as juntas das formas deverao ser vedadas e as superficies que
ficarao em contato com o concreto deverlo estar isentas de gorduras e impurezas prejudiciais a qualidade
do acabamento.
Formas construidas com materials que absorvam umidade ou facilitem a evaporagao devem ser
molhadas ate a saturagao, para minimizar a perda de agua do concreto, fazendo-se furos para escoamento
da agua em excesso, saivo especificagao contraria em projeto, conforme NBR 14931-2004 - item 9.2.

O uso de desmoldante a base de resina, tipo Separol, devera ser considerado.
As f6rmas obedecerao aos niveis, eixos e faces indicados em planta do projeto executivo.

ARMADURAS:

Armadura CA-60 - 5mm
As armaduras 5mm ser5o constituidas em ago CA-60, em conformidade com a EB-3/80,
de acordo com o Projeto Estrutural e determinagdes da NBR-6118.

e armadas

Deverao ser evitadas barras de ago estocadas inadequadamente por longo tempo devido as
aiteragdes de diametro induzidas por corrosao e oxidagao. As barras deverao estar
perfeitamente limpas, sem quaisquer resquicios de materials graxos e oleos nas superficies, a
fim de evitar deficiencies de aderencia ao concreto.

0 armazenamento das barras de ago far-se-a tomando o cuidado de deixar as barras afastadas
cerca de 30 cm do solo, que devera estar coberto por uma camada de brita, a fim de evitar danos oriundos
do excesso de umidade e agentes biologicos. Alem disso, a protegao com filme de poliestireno (Iona preta)
tambem e recomendada.
As armaduras deverao ser executadas de acordo com o projeto, observando-se rigorosamente as
caracteristicas do ago, numero de camadas, dobramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O
espagamento entre camadas devera ser de 2cm.

0 aparelhamento das barras dever3 atentar para os didmetros de dobramento de cada bitola.
preconizados pela NBR-6118, para evitar escoamento e fragilizagio antes da introdugSo dos carregamentos
de servigo. Depots de montadas as armaduras deverao manter suas posigoes de projeto sem deformagSes

ate e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas fungoes nas seg6es de concreto.
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Cuidados especiais deverSo ser tornados para providenciar o cobrimento protetor
especificado no projeto, de estribos, armaduras principals e de pele, e extremidade das barras
retas, a fim de garantir vida util compativel

com os niveis de agress3o do ambiente em que a

pega esta inserida, e principalmente das faces do concreto estrutural arquitetonico com acabamento "a

vista".
Deve-se considerar a rigidez da aimadura e as caracteristicas do elemento estrutural na definigao
do espagamento e distribuigao dos espagadores, que n5o dever3o distar mais de 1.5m entre si. Somente sera
admitido o uso de espagadores de plastico (ver modelos sugeridos ao lado),propnos para estruturas de
concreto, fornecidos por empresas que garantam sua resistencia e perfeito funcionamento. Os espagadores
plasticos a serem utilizados deverao atender as especificidades de cada tipo de brtola de armadura, alem de

preservar os espagamentos previstos no projeto estruturc!.

N5o deverao ser utilizadas barras de acc, brita ou outros elementos semelhantes como
espagadores entre barras ou entre barra e formas. Tamf em n5o sera permitido elevar a

armadura apos o langamento do concreto.
Jamais fazer "garrafa" nas esperas dos pileres, para evitar "engaiolamento" do concreto com a
formag3o de vazios no pe destes elementos. A colocagao dos espagadores devera ser feita anteriormente ao
pedido de verificagao e liberagSo para concretagem. Nao cometer excessos na apltcagao de liquidos
desmoldantes. sob pena de prejudica seriamente o cobrimento protetor das armaduras.

-

Armadura CA-50 6,3 a 12,5mm
As armaduras com bitolas entre 6,3 e 12.5mm serSo constituidas em ago CA-50, em conformidade
com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinagQes
da NBR-6118. Deverao ser evitadas barras de ago estocadas inadequadamente por longo tempo devido as
alteragdes de diametro induzidas por corrosSo e oxidagao. As barras deverSo estar perfeitamente limpas,

sem quaisquer resquicios de materials graxos e oleos nas superficies, a fim de evitar deficiencias de
aderencia ao concreto.
0 armazenamento das barras de ago far-se-3 tomando o cuidado de deixar as barras afastadas

cerca de 30 cm do solo, que devera estar cobeno por uma camada de brita, a fim de evitar danos onundos
do excesso de umidade e agentes biologicos. Al im disso! a protegao com filme de poliestireno (Iona preta)
tambem e recomendada.
,
As armaduras deverlo ser executadas de acordo com o projeto, observando-se rigorosamente as
caracteristicas do ago, numero de camadas, dabramento de estribos e das barras retas ou dobradas. O

espagamento entre camadas devera ser de 2cm

663. Centro, Pacoti/CE. CEP: 62770 000, Contato (085) 33251413
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0 aparelhamento das barras devera atentar para os dlametros de dobramento de cada bitola,
preconizados pela NBR-6118, para evitar escoamento e fragilizagao antes da introdugao dos carregamentos
de servigo.
Depois de montadas as armaduras deverSo manter suas posigoes de projeto sem

deformagdes ate e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas fungoes nas

segSes de concreto. Cuidados especiais deverao ser tornados para providenciar o cobrimento protetor
especificado no projeto. de estribos, armaduras principals e de pele, e extremidade das barras retas, a fim de
garantir vida util compativel com os niveis de agressao do ambiente em que a pega esta inserida. e
principalmente das faces do concreto estrutural arquitetomco com acabamento "a vista".

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as caracteristicas do elemento estrutural na definigao
do espagamento e distribuigao dos espagadores, que nao deverao distar mais de 1.5m entre si. Somente sera
admitido o uso de espagadores de plastico (ver modelos sugeridos ao lado), proprios para estruturas de
concreto, fornecidos por empresas que garantam sua resistdncia e perfeito funcionamento.

Os espagadores plasticos a serem utilizado. deverSo atender as especificidades de cada tipo de
bitola de armadura, alem de preservar os espagamertos previstos no projeto estrutural. Nao deverao ser
utilizadas barras de ago, brita ou outros elementos semelhantes como espagadores entre barras ou entre
barra e formas Tambem nao sera permitido elevar a
armadura apos o langamento do concreto. Jamais faze r "garrafa" nas esperas dos pilares, para
evitar "engaiolamento" do concreto com

a formagao de vazios no pe destes eiementos.

A colocagao dos espagadores devera ser feita antericrmente ao pedido de verificagao e
iiberagao para concretagem. Nao cometer excesses na aplicagSo de liquidos desmoldantes, sob pena de
prejudice seriamente o cobrimento protetor das armaduras.

PISO:

NORMAS GERAIS
Serao executados em rigorosa obedier.cia ao projeto arquitetonico no que concerne ao tipo,
formato, dimensoes, cor, etc.

Os pisos so serao executados depois d«' assentamento das canalizagoes que devem passar sob
eles, como tambem, se for o caso, apos completo o £ sterna de drenagem.

Todos os pisos lavaveis terao declividide de 0,5% no minirno, em diregSo ao ralo ou porta
externa, para o perfeito escoamento da agua.
Av. Coronet Jos6 Cicero Sampaio, N« 663, Centro, Pacoti/CE. CEP: 62770 OOO, Contato (085) 33251413
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REGULARIZACAO DE BASE:

sera executada a regularizacao do contrapiso
sera
executado com argamassa de cimento e areia, no
[lastro] para recebimento do novo piso ceramico. Este
traco, em volume 1:3, com espessura de 3cm.
Depois da demoliÿao do piso ceramico existente,

-

REVEST1MENTO PAREDES:
CHAP!SCO:
Camada irregular e descontinua confeccionada com argamassa de cimento e areia grossa, no
trago 1:3 para aderencia do revestimento em argamassa (reboco).

EMBOCO:
O emboco sera executado com argamassa de cimento, cai e
espessura maxima de 20mm.

areia,

com traco de 1:6 e ter

O e.nboco de cada pano de parede somente sera iniciado apos a completa pega das argamassas
de alvenaria e chapisco. Oe initio, serao executadas as guias, faixas verticals de argamassa, afastadas de 1 a 2
metros, que servirao de referencia. As guias internas serSo constituidas por sarrafos de dimensdes
apropriadas. fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botoes de argamassa, com
auxilio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as references, dever-se-a proceder ao
desempenamento com r£gua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serao retirados os
sarrafos e embocados os espacos. Depois de sarrafeados, os embocos deverao apresentar-se regularizados e
asperos, para facilitar a aderencia do reboco.

necessaries

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra
para a perfeita execuc3o dos servicos atima discriminados.

REBOCO:

O reboco sera executado com argamassa confeccionada com
maxima de 5mm.
A

traco

de 1:6 e ter espessura

execucao do reboco sera iniciada apos 48 horas do lancamento do emboco, com a superficie

limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os marcos, batentes e

peitoris ja se encontram perfeitamente colocados.
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