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EDITAL

TOMAl)A DE PRECOS N° 001/2022

Processo Administrativo ng: 2022.01.24.01
Tipo de licitafao: TECNICA E PREC0
Forma de execucao: INDIRETA, EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Data Abertura: 28/02/2022
Hordrio: 10hsoomin
Referencia de Tempo:  Para todas as referencias de tempo utilizadas sera observado o horario
local do Municipio de Amontada/CE.

0   Municipio   de   Amontada/CE,   atrav6s   de   seu   6rgao   Legislativo   Camara   Municipal   por
interm6dio   da   Comissao   Permanente   de   Licitagao   devidamente   nomeada  pela   Portaria  nQ
136/2021,  de  26  de  outubro  de  2021  toma  pdblico  aos  interessados,  que,  na  data  e  horirio
acima indicados, na sala da Comiss5o Permanente de  Licitagao, situada a Rua  Dona  Maria  Belo,
n°  1311,  Centro,  Amontada  -  Cear£,  fari  realizar  licitafao  na  modalidade  de  TOMADA  DE
PRECOS, do tipo TECNICA E PRECO em REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, para
atendimento  do  objeto  desta licitagao,  de  acordo com  as  condig6es  estabelecidas  neste Edital,
observadas  as  disposig5es  contidas  na  Lei  n9  8.666,  de  21  de junho  de  1993,  e suas  alterag6es

posteriores e Lei Complementar ng 123, de 14 de dezembro de 2006.

GLoSSARIo:
Para fins deste edital, considera-se:
a) Contratante/Compradora: Camara Municipal de Amontada/CE;
b)  Proponente/Concorrente/Licitante:  empresa  que  apresente  propcista  para  o  objeto  desta
licita9ao;

c) Contratada/Fornecedora: empresa vencedora desta licitacao em favor da qual sera adjudicado
o objeto desta licitagao;

d) EPP/ME - Empresa de Pequeno Porte/Microempresa;
e) CPL/Comissao: Comissao Permanente de Licitagao da Camara Municipal de Amontada/CE;
f)  Fiscalizagao:  6rgao  ou preposto da contratante devidamente  credenciado para a fiscalizafao
da execugao do objeto desta licita9ao;

g)  Lei  n9  8.666/93/Estatuto das Licitag5es:  Lei  n9  8.666,  de  28  de junho  de  1993, com  redacao
modificada pela Lei n9 8.883, de 08 de junho de 1994, sua consolidagao publicada no DOU, de 06
de julho de 1994 e suas alterag6es posteriores.

1.I)0 0B'ETO.
1.1. 0 objeto da presente licita9ao 6 a Contrata9ao de Empresa para Prestafao de Servicos de
Apoio Administrativo com Acompanhamento e Orienta9ao mos Processes de Aquisifao de
Bens Comuns e Servi9os junto a Camara Municipal de Amontada/CE, conforme ANEX0 I -
PRO|ETO BASICO, parte integrante do presente Edital, independente de transcri¢ao.
1.2. Os servi5os serio executados  de acordo com as  condig5es  estabelecidas neste Edital  e  seus
Anexos,  e,  em  obediencia  ao  Projeto  Bfsico,  devendo  a  licitante  vencedora  esti  apta  para
desenvolver todas as atividades descritas no ANEXO I, deste Edital, devendo ter condi96es pare
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exercer todas as tare fas t6cnicas e administrativas exigidas para o desempenho das fun€6es, bern
como   pessoal   qualificado   pr6prio   em   todos   os   niveis   exigidos,   no   momento   em   que   for
necessario.

1.3.   0  valor  estimado   da   presente   licita5ao   6   de   R$   69.999,96   (sessenta   e   move   nil,
novecentos e noventa e move reais e noventa e seis centavos),
1.4.     0     Edital     e     seus     Anexos     estarao     i     disposi€ao      dos     interessados     no     site
www.camaraamontada.ce.gov.br e na sala da Comissao Permanente de Licitac5o, situada a Rua
Dona Maria Belo, n° 1311, Centro, Amontada -Ceard.

Z. DAS PARTES INTEGRANTES I)ESTE EDITAL.
2.1.  Anexo I -Projeto Bfsico;

2.2.  Anexo 11 -Modelo de Proposta de Pregos;

2.3.  Anexo Ill -Modelo da Proposta T6cnica;
2.4.  Anexo  lv  -  Modelo  de  Declara€5o  de  inexistencia  de  fato  superveniente  impeditivo  da
habilitacao (Art. 32, § 2°, da Lei n.9 8.666/93);

2.5.  Anexo  V  -   Modelo  de  Declaracao  relativa  a  proibi9ao  do  trabalho   do  menor   (Lei  n9
9.854/99);
2.6.  Anexo Vl -Modelo de Declaragao -Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
2.7. Anexo VII - Minuta do Contrato.

3. I)AS CONI)IC6ES E RESTRIC6ES PARA A PARTICIPACAO.
3.1. Das condi95es para a participagao:

3.1.1.    Podera    participar   da   presente   Licitagao    qualquer   firma    individual    ou   sociedade
regularmente    estabelecida    no    pats,    previamente    cadastrada    na    Camara    Municipal    de
Amontada/CE, para o ramo de atividade pertinente ao objeto desta Tomada de Pre5os, no prazo
determinado no artigo 22, § 2.9, da Lei n.9 8.666/93 e suas alterag6es.
3.2. Nao poderi participar da presente licita9ao;
3.2.1.  Firma  individual  ou  sociedade  regularmente  estabelecida  no  pals  que  esteja  cumprindo

penalidade de suspensao temporiria para licitar ou contratar imposta por 6rgao/Entidade deste
Municfpio ou declaradas inid6neas por for9a da Lei de Licitaf6es e suas alterag6es posteriores;
3.2.2.  Firma  individual  ou  sociedade  regularmente  estabelecida  no  pats  que  estiver  sofrendo

penalidade   imposta   por   qualquer    6rgao/Entidade    da   Administragao    Pdblica   Municipal
consubstanciada  em  uma  das  hip6teses  previstas  no  artigo  88  da  Lei  ng  8.666/93   e  suas
alterag6es posteriores;
3.2.3. Quando urn dos s6cios representantes ou responsaveis t6cnicos da licitante participar de
mais  de  uma  empresa  especializada  no  objeto  desta   Licitagao,  somente  uma  delas  poder£

participar do certame Licitat6rio.
3.2.4.   E   vedada   a   participa5:ao   de   licitantes   cujos   representantes   legais   ou   s6cios   sejam
servidores   ptiblicos   dos   6rgacts   e   entidades   da   Administra9ao   Ptiblica   do   Municfpio   de
Amontada,  inclusive  Fundaf6es  instltufdas  ou  mantidas  pelo  Poder  Ptiblico  Municipal,  como
LICITANTE,   direta   ou   indiretamente,   por  si   ou  por  interposta  pessoa,  mos   procedimentos
licitat6rios.

3.3.    Nao  sera  permitida  a  subcontrata9ao  total  ou  parcial  para  a  execucao  do  objeto  desta
`'c'facao                                                                             4   ff
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3.4. As licitantes  dever5o proceder, antes  da  elabora€5o  das  propostas, a verifica9ao minuciosa
de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito a CPL, ate 05 (cinco) dias dteis antes
da reuniao de abertura da licita¢ao, os erros, duvidas ou omiss6es porventura observadas. A nao
comunicagao   no   prazo   acima   estabelecido   implicara   na   tacita   aceita¢ao   dos   elementos
fornecidos, nao cabendo, em nenhuma hip6tese, qualquer reivindicacao posterior com base em
imperfeig6es, incorre96es, omiss5es ou falhas.
3.5.  Sera  garantido  as  licitantes  enquadradas  como  Microempresas  e  as  Empresas  de  Pequeno
Porte,  tratamento  diferenciado  previsto  mos  termos  da  Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de
dezembro de 2006, em seu Capfulo V - D0 ACESSO AOS MERCADOS / Das Aquisi€6es Pdblicas.

3.5.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, para que possa gozar dos
beneffcios previstos nos termos da Lei Complementar n9123/2006, € necessfria a apresentagao,

junto  com  os  documentos  de  habilitacao,  a  declara9ao  na  forma  do  ANEXO  VI  deste  edital
assinado pelo titular ou representante legal da empresa, devidamente comprovado.
3.5.1.1. A nao apresentagao da Declaragao de que trata o item 3.5.1 nao impedirf a participa€5o
no  certame,  acarretando somente a  perda  do  direito  i  fruig5o  dos  beneficios referidos  da  Lei
Complementar nQ 123/2006.

4. DA IMPUGNACAO AO ATO CONVOCAT6RIO.
4.1. Qualquer cidad5o 6 parte legftima para impugnar este edital por irregularidade na aplicagao
da  Lei  nQ  8.666/93,  devendo protocolar o  pedido  ate  5  (cinco) dias  dteis  antes da data  fixada

para  a  abertura  dos  envelopes  de  habilita9ao,  devendo  a  Administra¢ao  julgar  e  responder  i
impugna£5o em ate 3 (tres) dias titeis.
4.2. Decaira  do  direito de impugnar os termos  deste  Edital  perante a Administragao  Pdblica  o
licitante que n5o o fizer ate o segundo dia titil que anteceder a data prevista para a abertura dos
envelopes  com as propostas, apontando as falhas  ou irregularidades  que a viciariam, hip6tese
em que tal comunica9ao nao tera efeito de recurso (artigo 41, § 29, da Lei n9 8.666/93).
4.3.  0  horario  para  protocolo  do  pedido  de  impugnagao  6  das  07hsoomin  as  13hsoomin,  de
segunda   a   sexta-feira,   na   Comiss5o   Permanente   de   Licitagao   da   Camara   Municipal   de
Amontada/CE,   no   endere€o   supracitado,   devendo   ser   imediatamente   comunicado   ao(a)
Presidente da Comissao.
4.4.  Acolhida  a  impugna¢ao   contra  o  ato   convocat6rio,   sera  designada  nova  data  para  a
realizafao do certame.

5.I)0 CREDENC[AMENTO.
5.1. As empresas participantes poderao ser representadas no processo por seus titulares ou por
representantes  legais  munidos  de  instrumento  de  mandato  com  poderes  especificos  para  a

prftica  de  quaisquer  atos  do  procedimento  licitat6rio,  inclusive  o  poder  de  interposigao  de
recursos e desistencia expressa aos mesmos;
5.2.  0  credenciamento  poder5  ser  realizado  pela  licitante,  ou  seu  representante,  que  deveri
comparecer  no  local,  data  e  horario  indicados  no  preambulo  deste  edital,  apresentar-se  a
Comissao   Permanente   de   Licitagao   para   efetuar   credenciamento   como   participante   desta
Licitagao, munido da c6pia autenticada do CPF e carteira de identidade, ou de outro documento
oficial e do documento de procuracao com firma reconhecida, com poderes para praticar todos
os atos em none da proponente, inerente a este certame;                                                            tl#-
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5.2.1. 0 instrumento de procuragao  (pdblica ou particulal.) deve constar os poderes necessfrios

para  a  formula¢5o  de  propostas  e  para  a  pritica  de  todos  os  atos  do  certame,  devendo  vir
acompanhado  de  c6pia  autenticada  dos  documentos  de  constitui¢ao  da  empresa  (estatuto,
contrato  social  ou registro  de  empresfrio individual), no  qual estejam expressos seus poderes

para exercer direitos e assumir obriga95es em decorrencia de tal investidura;
5.3.  Cada licitante  deveri  apresentar-se  com  apenas urn representante legal  que,  devidamente
munido de instrumento habil de mandato, sera o tlnico admitido a intervir nas fases do processo
licitat6rio;

5.4.  Em  atendimento  ao  §  2Q  do  art.  22  da  Lei  Federal  nQ  8.666  de  21  de  junho  de  1993,  as
licitantes    (fisicas   e   juridicas)    deverao   apresentar   juntamente   com   a   documenta9ao   de
credenciamento,    c6pia   do    CRC    -    Certificado   de    Registro    Cadastral,    como    condigao    de

participa9ao neste certame.

6. DOS ENVELOPES.

6.1.  Cada  licitante  devefa  apresentar  03   (tres)  envelopes  de  documentos,  urn  contendo  os
documentos de habilitac5o, urn contendo proposta t6cnica e urn contendo a proposta de pregos;
6.1.1. Sera admitido  a encaminhamento dcis envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega,  mediante  recibo  ou  aviso  de  recebimento,  desde  que  entregues  ate  a  dltimo  dia  titil
anterior a data de abertura da sessao ptiblica;
6.1.1.1.  Nessa  hip6tese,  os  tres  envelopes  deverao  ser  acondicionados  em  inv6lucro  dnico,
enderegado diretamente a Comiss5o, com a seguinte identificagao:

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
TOMADA DE PRECOS N9 001/2022

SESSA0 EM 28/02/2022, AS 10hsoomin.
NOME D0 PROPONENTE: (identifica€ao do licitante)

CNP| sob ng.:
6.1.1.2.  Os  envelopes  que  nao  forem  entregues  nas  condic6es  acima  estipuladas  nao  gerarao
efeitos como proposta;
6.2.  A  licitante  interessada  em  participar  da  licita9ao,  devera  entregar  separadamente,  em
envelopes  opacos  e  lacrados,  os  documentos  relativos  i  habilitagao,  i  proposta  t6cnica  e  a

proposta de pregos rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante e contendo em
suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

A COMISSA0 PERMANENTE DE LICITACAO

CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
TOMADA DE PRECOS N9 001/2022

ENVELOPE "01" - DOCUMENTOS DE HABILITAquo
NOME I)0 PROPONENTE: (identifica€£o do licitante)

CNP] sob nQ.:

Ei
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A COMISSA0 PERMANENTE DE LICITACAO
CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

TOMADA DE PRECOS NQ 001/2022
ENVELOPE "02" - PROPOSTA T£CNICA

NOME D0 PR0110NENTE: {identificacao do licitante)
CNP] sob ng.:

A COMISSA0 PERMANENTE DE LICITACAO
CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

TOMADA DE PRECOS NQ 001/2022
ENVELOPE "03" - PROPOSTA DE PRE[OS

NOME DO PROPONENTE: (identificafao do licitante)
CNP] sob ng.:

6.3. N5o ser5o recebidos, em nenhuma hip6tese, envelopes de habilitagao, de proposta t6cnica e
de proposta de pregos depois de iniciada a sessao de abertura dc]s mesmos.

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAcfio - ENVELOPE "01".
7.1. Os  documentos  necessarios a habilita9ao  devefao  estar dentro  do prazo  de validade,  para
aqueles  cuja validade possa expirar. Na hip6tese de o  documento  n5o  conter expressamente o

prazo de validade, devera ser acompanhado de declara95o ou regulamenta95o do 6rgao emissor
que   disponha   sobre   a  sua  validade.   Na  aus€ncia   de  tal   declarac5o   ou   regulamenta€5o,   o
documento  serf  considerado  valido  pelo  prazo  de  30  (trinta)  dias,  a  partir  da  data  de  sua
emiss5o;  e  poderao  ser  apresentados  em  original  ou  entregues  mediante  fotoc6pia,  os  quais,
nesse caso, deverao estar obrigatoriamente autenticados em cart6rio competente.
7.1.1. Serao aceitas somente c6pias ]egiveis.

7.1.2. Nao ser5o aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
7.1.3.  A  Comissao  Permanente  de  Licitafao  reserva-se  ao  direito  de  solicitar  o  original  de

qualquer documento, sempre que tiver dtivlda e julgar necessirio.
7.1.4. Caso na autenticagao  conste expressamente que  esta  se refere ao verso e  ao anverso  do
documento,  a  exigencia  referente  a  autentica9ao  de  todas  as  faces  do  documento  fica  sem
validade.
7.1.5.   Caso   o   documento   apresentado   seja   expedido   por   instituicao   que   regulamente   a
disponibilizag5o   do  documento  pela  internet,  a  Comissao   Permanente  de   Licitagao  podera
verificar a autenticidade do mesmo atrav6s de consulta via internet e no mesmo deverf conter o
certificado de autenticldade.
7.1.6. Para a habilita¢ao iuridica, o licitante deveri, mos documentos exigidos neste instrumento
convocat6rio, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licita9ao.
7.1.7.  Caso  a  documento  apresentado seja  expedido  por instituigao ptiblica  que  esteja com  seu
funcionamento paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante dever£, sob pena de
ser  inabilitada,  apresentar  o  referido  documento  constando  o  termo  final  de  seu  pen'odo  de
validade coincidindo com o per]'odo da para]isa9ao e devera, quando do t6rmino da paralisa¢£o,
sob   pena   de   rescisao   contratual    supervenientemente,   levar   o    documento   a    Comiss5o

.tSi)    .ap
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Permanente  de  Licitagao  nas  condig6es  de  autenticac5o  expressas  neste  Edital,  para  que  seja
apensado ao processo de licitagao.
7.18.  0  licitante  devera  apresentar  us  dooumentos  a  seguir  relacionados,  numerados  e  de

prefer6ncia,  na  seguinte  ordem,  de  forma  a  permitir  maior  rapidez  na  conferencia  e  exame
correspondentes.  A  eventual  falta  de  numeracao  ou  a  numeracao  incorreta  sera  suprida  pelo
representante da licitante na sess5o de abertura dos dooumentos de habilita9ao.
7.2. Os Documelitos de Hahilitacao consistirfro de:
7.2.1. Certificado de Registro Cadastral -CRC expedido pela Camara Municipal de Amontada/CE.

722. Cedula de identidade dos s6cios;
7.23. Registro comercial, no caso de empresa individual;
7.2.4.  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado,  em  se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de socledades por ag5es, dcicumentos de elei9ao de
seus administradores;
725.  Iuscri¢o  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,  acompanhada  de  prova  de
diretoria em exercfcio;
7L2.6.   Decreto   de   autoriza;5o,   em   se   tratando   de   empresa   ou   sociedade   estrangeira   em
funcionamento  no  pats,  e  ato  de  registro  ou  autoriza¢o  para  funcionamento  expedido  pelo
6rgao competente;
72.7. Prova de inscrig5o no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNP]);
7.2.8.  Prova  de  regularidade  para  com  as  Fazendas:   Federal   (Certidao  Negativa  de  D6bitos
Relativos aos Tributos Federais e a Dfvida Ativa da Uniao), Estadual e Municipal do domicflio ou
sede do licitante, devidamente atualizadas;
72.9. Certificado  de  Regularidade do  FGTS -  CRF, perante o  Fundo de Garantia  por Tempo de
Serviap, atualizado;
72.10. Prova de inexistencia  de d6bitos  inadimplidos perante a Justice  do Trabalho, mediante
apresentagao  de  certidao  negativa,  mos  termos  do  Tftulo  VII-A  da  Cousolidafao  das  Leis  do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.9 5.452, de 19 de maio de 1943, e cousiderando o disposto
no art. 39 da Lei n.g 12.440, de 7 de julho de 2011;

72.11.  Certidao  expedida  pela  entidade  profissional  competente,  comprovando  a  inscri9ao  e
habilitacao para o exercicio da profissao par parte da licitante e de todos os profissionais, s6cios
e n5o s6cios, que prestarao os servigos objeto desta licitagao;
72.12. Os responsiveis t€cnicos e/ou membros da equipe t6cnica deverao pertencer ao quadro

permanente  da  lic]tante,  na  data  prevista  para  entrega  da  proposta,  entendendo-se  como  tat,
ppara  fins  deste  Edital,  o s6cio  que  comprove  seu  vfnculo  por interm6dio  de  contrato/estatuto
social,.  o  administrador  ou  a  diretor;  o  empregado  devidamente  registrado  em  Carteira  de
Trabalho  e  Previdencia  Social,.  e  a  prestador  de  servi9os  com  contrato  escrito  firmado  com  a
licitante vigente na data de abert`ira deste certame com firma reconhecida das partes assinarites.
7L2.12.1.  No  decorrer  da  exeou¢o  dos  servigos,  os  profissionais  de  que  trata  este  subitem

poderao   ser  substitufdos,   mos   termos   do   artigo   30,   §10,   da   Lei   n°   8.666,   de   1993,   por
profissionais  de  experiencia  equivalente  ou  superior,  desde  que  a  substituigao  seja  aprovada
pefa Administragao.
72.13.  Capacita9aci  t6onico-profissional:  comprovagao  do  licitante  de  possuir  em  seu  quadro

permanente, na  data prevista para entrega da proposta, profissional  devidamente reconhecido

REIEE
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pela  entidade  competente, detentor de atestado  de responsabilidade t6cnica por execu€ao  dos
servi9os de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado e/ou discriminac5o dos servi¢os.
7.2.14.   Certidao   negativa   de   falencia,   recupera9ao   judicial   ou   extrajudicial,   expedida   pelo

distribuidor judicial da sede da pessoa jurfdica.
7.2.15. Balan9o patrimonial e demonstrac6es  confabeis  do tiltimo  exercicio social, ji exigi'veis  e
apresentados  na  forma  da  lei,  assinado  por  contador  ou  por  outro  profissional  equivalente,
devidamente registrado na entidade competente, que comprovem a boa situagao financeira da
empresa,  vedada   a  sua  substitui€ao   por  balancetes   ou   balan9os  provis6rios,   podendo  ser
atualizados  por  indices  oficiais  quando  encerrados  hf  mais  de  03  (tres)  meses  da  data  de
apresenta9ao da proposta;
7.2.15.1.  Empresas  constituidas no  exercfcio  em curso  deverao  apresentar c6pia  do  balanco  de
aberfura ou c6pia do livro diario contendo o balanco de abertura;
7.2.15.2. A boa situagao financeira da licitante serf avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvencia  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC),  maiores  que   1   (urn)   (conforme  a  lnstrug5o

Normativa n. 6, de 23/12/2013 e Ac6rdao ng 247/2003 -Plenario), resultantes da aplica€ao das
formulas abaixo:

LG=

SG=

LC=

Atjvo Circillante + Realizavel a Ijidnpo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
Passivo Ciroulante

7.2.15.3.  A  licitante  que  apresentar  indices   econ6micos  iguais   ou  inferiores   a   1   (urn)   em

qualquer dos indices  de Liquidez  Geral, Solv6ncia Geral  e  Liquidez  Corrente  devera  comprovar
que  possui  capital  minimo  equivalente  a  10%   (dez  por  cento)  do  valor  total  estimado  da
contratagao;
7.2.15.4.  0  balango  patrimonial  a  ser  apresentado,  devera  ser  referente  ao  exercicio/ano  de
2020  conforme  o  art.  1.078,  do  C6digo  Civil  e  posicionamento  do  TCU  (Ac6rdao  2.669/2013,
Ac6rd5o 1.999/2014, Ac6rdao 116/2016-Plenirio e Ac6rdao 2.145/17-Plenfrio);
7.2.15.5.   0   Microempreendedor   Individual-MEI   que   no   ano-calendirio   anterior   nao   tenha
auferido   receita   bruta   de  ate   R$   81.000,00   (oitenta   e  urn  mil   reais),   esti   dispensado   da
apresenta€ao  do Balango  Patrimonial  e demonstra96es  contfbeis  do dltimo  exercfcio social na
forma  do  item  anterior,  conforme  art.  1.179  §  2Q  do  C6digo  Civil  e  artigo  18-A,  §  12  da  Lei
Complementar ng  123/2006, entretanto deverd apresentar a DASNSIMEl  (Declaragao Anual do
Simples Nacional -Microempreendedor Individual);
7.2.16.  Declaragao  do  licitante  de  que  nao  possui  fato  impeditivo  que  altere  os  dados  para
efetivag5o da sua habilitagao, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores {Art.
32,  §  2°,  da  Lei  n.a  8.666/93),  ANEX0  lv  -  Modelo  de  Declaragao  de  inexistencia  de  fato
superveniente impeditivo da habilitagao.
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7.2.17. Declaragao do licitante  de que nao  possui em  seu quadro  de pessoal empregado(s)  com
memos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, mos termos do artigo 27, inciso V, da Lei ng
8.666/93. ANEX0 V - Modelo de Declara9ao relativa a proibig5o do trabalho do menor.
7.2,18. Declarafao do licitante de que e microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do enquadramento previsto na Lei  Complementar n.a  123,  de  14 de dezembro de 2006. ANEXO
VI -Modelo de Declara9ao -Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
7.3. Orientac6es sobre a Fase de Habilitafao:
7.3.1.  Na  forma  do  que  disp6e  o  art.  42  da  Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de  dezembro  de
2006,  a comprovafao  da regularidade fiscal  das  microempresas  e  empresas  de  pequeno porte
somente serf exigida para efeito de assinatura do contrato.
7.3.2. Para efeito do disposto no subitem acima, as micrl)empresas e empresas de pequeno porte,

por   ocasiao   de   participagao   neste   procedimento   licitat6rio,   deverao   apresentar   toda   a
documentagao  exigida  para  efeito  de  comprova9ao  de  regularidade  fiscal,  mesmo  que  esta
apresente alguma restrigao.
7.3.3. Havendo alguma restrifao na comprova9ao da regularidade fiscal, serf assegurado a prazo
de  5  (cinco)  dias  titeis,  contado  a  partir  do  momento  em  que  o  proponente  for  declarado  o
vencedor do certame, prorrogiveis por igual periodo, a criterio da Administra¢5o Ptiblica, para a
regulariza9ao da documentagao, pagamento ou parcelamento do d6bito, e emissao de eventuais
certid6es negativas ou positivas com efeito de certid5o negativa.
7.3.4. A nao regularizacao  da  documentaFao, no  prazo  previsto  no  subitem  anterior, implicari
decadencia  do  direito  a  contrata9ao,  sem  prejufzo  das  san£6es  previstas  no  art.  81  da  Lei  n°
8.666/93, sendo facultado a Administragao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licita€ao.
7.4. A licitante  que  apresentar  documentagao  em  desacordo  com  quaisquer  dessas  exig6ncias
estar4  inabilitada  a  prosseguir  no  processo  licitat6rio,  sendo-lhe  devolvido  o  Envelope  a  -
Proposta de Pregos.

8. DA PROPOSTA TECNICA -ENVELOPE "02".
8.1. A PROPOSTA TECNICA sera avaliada sob os seguintes aspectos:
8.1.1. PONTUACA0 01 (P1): EXPERIENCIA DA LICITANTE;
8.1.1.1.  Este  quesito  sera  avaliado  pela  experi€ncia  da  licitante  na  presta€ao  de  servi¢os  de
consultoria  t6cnica  administrativa  na  area  de  licita96es  e  contratos.  Pontua9ao  maxima  deste
item:

a)  Documentagao  Comprobat6ria:  Apresentagao  de  Declara96es  e/ou  atestados,  emitidos  em

papel   timbrado,   contendo   informag6es   de   enderego,   telefone,   devendo   ser   firmadas   por
dirigente (s) identificado (s), no in(nimo, por none e cargo ou fungao;
b)  Crit6rios  para  pontua€ao:  Declara96es  e/ou  atestados  (quantldade).  Atestado  emitido  pelo
mesmo 6rgao/entidade nao conta para efeito de somat6rio da pontuag5o;

REQUISITOS PONTUACAO

De 1  (urn) a 3 (tr6s) 10 pontos

De 4 [quatro] a 7 tsete) 20 pontos
De 8 (oito) acima 50 pontos



CINJIR.   .uMIC[P.l   D.

AMONTADA

CAMARA  MUNICIPAL  DE  AMONTADA
Rua  DOTla  Maria  Belo,  n°  13",  CeTitro  /  CEP:  62.S40-oo0  -  Amontada  -  CE

CNP)  N° o6.582.555/oool-75  / CGF N° o6.920.417-9
Tone:  (88)  3636-1177  / Fax:  (88)  3636-1414

tl ome  page: VIn^/.camaraaa_mop_ta_da±g±gg±£±Lpr
I-mail:_c_Ei_a_Ti_I_ontada@gmail.com

„
8.1.Z. PONTUACA0 02 (P2): QUALIFICAcfio DA EQUIPE TECNICA DA LICITANTE;
8.1.2.1. Este quesito corresponde a equipe t6cnica da licitante, inclusive s6cios e diretores.

a)   Documentag5o   Comprobat6ria:   comprovagao   por   meio   de   Registro   do   profissional   no
Conselho de Classe;

b) Crit6rios para pontua¢ao: Quantidade de profissionais;

REQUISITOS PoNTUACAO

1 (urn) profissional com registro na entidade de classe. Sem pontua9ao (requisitoobrigat6rio)

2 (dois) profissionais com registro na entidade de classe. 5 pontos
Acima de 2 (dois) profissionais com registro na entidade de 20 pantos
classe.

8.1.3. PONTUACA0 03 (P3): EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA DA LICITANTE;
8.1.3.1.  Este  quesito  corresponde  a  experiencia  profissional   da  equipe  t6cnica  da  licitante,
exercida  par  cada  profissional,  inclusive  s6cios  e   diretores,   em  trabalhos  de  consultoria  e
assessoria t6cnica administrativa na area de licitag6es e contratos;
a)  Documentag5o  Comprobat6ria:  Apresentag5o  de  Declaragao  e/ou  atestado  de  entidade  (s)

ptiblica (s)  em nome  do profissional, que prestou os servi9os  do presente certame, emitido  (s)
em   papel   timbrado,   com   informa95es   de   endere9o,  telefone   e   firmadas   por  dirigente   (s)
identificado (s), no minimo, por name e cargo ou fungao, acompanhado de c6pia da Carteira de
Trabalho,  Registro  de  Empregados  ou  contrato  de  trabalho,  de  forma  a  comprovar  o  vinculo
empregaticio com a empresa licitante, bern como a comprovacao de experiencias anteriores;
b) Crit6rios para pontuaLgao: Tempo de experi6ncia;

PONTUACAOINDIVIDUAL PONTUACAOMAxlMA
TEMPO DE EXPERIENCIA

Proflssional   com  experiencia  em  trabalhos  de   consultoria   e
03 pontos 15 pontosassessoria   tecnica   administrativa   na   area   de   licita96es   e

contratos a partir de 02 anos.
Profissional  com   experiencia  em  trabalhos   de  consultoria  e

05 pontos 25 pontosassessoria   t6cnica   administrativa   na   area   de   licitag6es    e
contratos superior a 03 anos.
Profissional  com  experiencia  em  trabalhos   de  consultoria   e

10 pontos 30 pontosassessoria    t6cnica   administrativa    na   area    de   licitag6es    e
contratos superior a 06 anos.

8.2. A licitante somente poderf apresentar uma declaragao e/ou atestado de capacidade t6cnica

para   a   pontuagao   dos   items:   P01,   P02   e   P03,   onde,   caso   apresente   mais   de   urn,   sera
desconsiderado os adicionais para efeito de pontua5ao. Exceto, se a apresentacao dos adicionais
complementarem    as    informag5es    referentes    aos    servigos    prestados.    Nesse    caso,    sera
considerado o somat6rio dos atestados como se fosse "urn atestado", para efeito de pontua9ao.

-Ti}:f:
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9. DA PROPOSTA DE PRE¢OS -ENVELOPE "03".
9.1. As propostas deverao ser preenchidas  em via dnica, datilografada ou digitada ou impressa

por  qualquer processo mecanico,  e]etr6nico  ou  manual, sem  emendas,  rasuras  ou  entrelinhas,
em papel timbrado da empresa, assinadas na tiltima folha  e rubricadas nas demais por pessoa
legalmente habilitada.
9.2. As propostas de pre9os deverao conter a razao social, local da sede, ntimero de inscrig5o no
Cadastro  Nacional   de  Pessoa  |uridica  -  CNP|,  inscriFao  estadual  ou  municipal,  ntimero  do
telefone/fax e o endereco eletr6nico.
9.3. E obrigat6ria a assinatura de quem de direito da proponente na proposta de precos.
9.4.   Planilha   de   Preaps   com   especifica96es   claras,   completas   e   minuciosas   dos   servigos
oferecidos,  e  demais  caracteristicas  t6cnicas  detalhadas  que  possibilitem  sua  avalia¢ao,  com
respectivo perfodo / meses, pregos mensal e total, conforme Projeto Basico -Anexo I.
9.5. A proposta devera conter os pre9os unitario e total expressos em algarismos e por extenso.
Em  caso  de  diveng6ncia  entre  os  valores  unitirio  e  total,  prevalecera  o  unitario,  e  entre  os
expressos em algarismos, e por extenso, prevalecera o por extenso.
9.6. A nao apresentagao da proposta com valor por extenso nao acarretara a desclassificagao da

proponente no certame.
9.7.  0  prazo  de validade da  proposta sera  de  60  (sessenta)  dias,  contados a  partir da  data  de
entrega da mesma.
9.8.   Os   pregos   devem   ser   cotados   em   moeda   nacional,   devendo   incluir   todos   os   custos
necessarios  para  o  atendimento   do   objeto   desta  licitacao,  ben  como,  todos  os  impostos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos
de pessoal,  e quaisquer outros custos  ou despesas  que incidam  ou venham a  incidir direta ou
indiretamente sobre a presta9ao do servico, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os
custos necessirios a execu¢ao do objeto em perfeitas condig6es durante a prazo de contrato.
9.9.  Correrao  por  conta  da  proponente vencedora  todos  os  custos  que  porventura  deixar  de
explicitar em sua proposta.
9.10.  A  apresentafao  da  proposta  implicari  plena  aceita€5o,  por  parte  da  proponente,  das
condig5es estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
9.11.  Ap6s  a  analise,  serao  desclassificadas,  com  base  no  artigo  48,  incisos  I  e  11  da  Lei  n9
8.666/93, as propostas que:
9.11.1.  Apresentarem  pre9os  excessivos  ou  manifestamente  inexequiveis,  assim  considerados
aqueles  que  nao  venham  a  ter  demonstrada  a  sua  viabilidade  atrav6s  de  documentac5o  que
comprove que os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de

produtividade    sao    compativeis    com    a    fornecimento    do     objeto,    nao    se    admitindo
complementagao posterior.
9.11.2. Nao atenderem as exigencias contidas neste Edital.

10. D0 PROCEDIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES.
10.1. No  dia, hora  e local  designados  neste  Edital, em  ato  ptiblico,  na  presenfa  das  licitantes,  a
Comissao  Permanente de  Licitagao receberi,  de  uma s6 vez, os  Envelopes nQ  01, n9  02  e ng  03,
bern  como  o  credenciamento  e  as  declarag6es  complementares,  e  procederf  a  abertura  da
licita,ao;

10.2.   Os   atos   pdblicos   poderao   ser   assistidos   por   qualquer   pessoa,   mas   somente   deles

EEiEii
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participar5o  ativamente  as  licitantes  ou  representantes  credenciadas,  n5o  sendo  permitida  a
intercomunicacao entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem
o born andamento dos trabalhos;
10.3. Serao identificadas as licitantes,  e  em seguida, proceder-se-a  a abertura dos Envelopes nQ
01 -Documentos de Habilitacao, sendo entao verificada a documenta€ao, conforme item pr6prio
deste Edital;
10.3.1.  Caso  a   Comissao  julgue  conveniente,  poderi  suspender  a  reuniao  para  analisar  os
documentos  apresentados,  publicando  o  resultado  e  marcando,  na  oportunidade,  nova  data  e
horario em que voltari a reunir-se, informando as licitantes;
10.3.1.1. Na hip6tese acima, todos  os documentos  de habilitafao ja rubricados e o  Envelopes n°
02  - Proposta T6cnica  e Envelopes  n°  03  -  Proposta  de  Pre9os,  rubricados  externamente  por
todas  as  licitantes  e pelos membros  da  Comissao, permanecer5o  em  poder desta,  ate que  seja
concluida a fase de habilita9ao;
10.4.  Cumpridas  as  formalidades  da  habilitagao,  a  Comissao  Permanente  de  Licita96es,  ap6s
apresentar   o   resultado  do  julgamento,   dari  vista   da  documentacao   a  todos   os  licitantes

presentes   a  sess5o   de  abertura,   os   quais  todos   deverao   rubricar,  ficando  esclarecido   que
qualquer  contesta9ao  por  parte  dos  licitantes  sobre  o  julgamento  da  habilita9ao  deve  ser
formalizada   no   momento,  para   que   conste  em   ata,   e  solucionada  antes  da  abertura   dos
envelopes contendo as propostas;
10.4.1.  A  licitante  inabilitada  ser5o  devolvidos  os  respectivos  Envelopes  n9s  02  e  03,  sem  ser
aberto, depois de transcorrido a prazo legal sem interposigao de recurso ou de sua desistencia,
ou da decisao desfavordvel do recurso;
10.5. Ap6s  o  procedimento  de verificagao  da  documentag5o  de  habilitag5o,  a  Envelope  n°  02  -
Proposta  T6criica  e  a  Envelope  n9  03  -  Proposta  de  Pregos  das  licitantes  habilitadas  ser5o
abertos,  na  mesma  sessao,  desde  que  todas  as  licitantes  tenham  desistido  expressamente  do
direito  de recorrer,  ou  em  ato  ptiblico especificamente  marcado para  este fim,  ap6s  o regular
decurso da fase recursal;
10.5.1.  Nao   ocorrendo  a  desistencia  expressa  de  todas   as  licitantes,  quanto  ao   direito  de
recorrer, os Envelopes n° 02  - Proposta T6cnica e os Envelopes nQ 03 - Proposta de Pregos serao
rubricados pelas licitantes presentes ao ato e mantidos inviolaveis ate a posterior abertura;
10.5.2.  Ultrapassada  a  fase  de  habilita9ao  e  abertas  ds  propostas  t6cnicas  e  as  propostas  de

pregos,  nao  cabe  desclassificar a licitante par motivo  relacionado  com  a habilita9ao, salvo  em
razao de fatos superveniente ou s6 conhecidos ap6s o julgamento;
10.6.  As  propostas  tecnicas  e  as  propostas  de  pregos  das  licitantes  habilitadas  ser5o  entio

julgadas, conforme item pr6prio deste Edital;
10.7.  Se  todas  as  licitantes  forem  inabilitadas  ou  todas  as  propostas  forem  desclassificadas,  a
Comissao   Permanente   de   Licita9ao   podera   fixar   o   prazo   de   8   (oito)   dias   dteis   para   a
apresentagao de nova documenta9ao ou propostas, escoimadas  das causas que as inabilitaram
oudesclassificaram;
10.8. Em todos os atos ptiblicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros
da Comissao e pelos representantes credenciados e presentes; entretanto, se estes se recusarem
a assina-la, esta circunstancia deverd ser em tempo, consignada na ata.
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11. D0 EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO.
11.1. Sera cousiderado inabilitado a licitante  que nao apresentar os dooumentos exigidos neste
Edital  no  prazo  de  validade  e/ou  devidamente  atualizados,  ressalvado  o  disposto  quanto  a
comprovagao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte;
11.2.  A  inti.ma9ao  dos  atos  de  habilita5ao  ou  inabilita9ao  das  licitantes  sera  feita  mediante

publica¢ao na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos das licitantes no ate ptiblico em
que  foi  adotada  a  decisao,  caso  em  que  a  intimagao  sera  feita  por  comunicagao  direta  aos
interessados e lavrada em ata.

12. D0 |ULGAMENT0 DAS PROPOSTAS.
12.1. As Propostas T6cnica e de Pre¢o serao avaliadas e classificadas em fun€ao dos documentos,
informag6es e pre9os fornecidos pelas licitantes;
12.1.1. Para efeito do ]ULGAMENTO, serao atribuidos os seguintes pontos:

a) Atribuir-se-i o peso 5 (cinco) a Proposta T6cnica e o peso 5 (cinco) a Proposta de Prego.
b)  A  Pontua¢ao  T6cnica  (PT)  das  licitantes,  apurada  ate  a  segunda  casa  decimal,  far-se-i  de
acordo  com  a media dos pontos alcangados  em  cada urn dos fatores  de  avalia¢ao,  conforme a
seguinte f6rmu]a:

PT=
P1 + P2 + P3 x 5

100

PT = Pontuacao T6cnica = 5 = Peso da Proposta T6cnica.
c]  0  cilculo  para  a  Pontua5:ao  do  Preco,  apurada  ate  a  segunda  casa  decimal,  serf  efetuado
dividindo-se  o  Pre€o  em  Exame  (PE)  pelo  Preco  de  Proposta,  realizando  a  opera95o  com  cada

proposta apresentada no dia da sessao. 0 fator resultante sera multiplicado pelo peso 5  (cinco),
obtendo-se a Pontua¢ao Resultante de Prego  (PRP). Assim, a maior pontua9ao possivel  (cinco)
sera atribufda a proposta de menor pre¢o mensal ofertado;
PRP = (PE/PP) x 5
PRP = Pontua9ao Resultante de Prego PP = Pre¢o de Proposta
PE = Pre5:o em Exame = Menor Prego (MP)

d)  0 Prego em Exame sera a proposta de menor preco, dentre as propostas apresentadas pe]as
licitantes;
e)  A  Pontua¢ao  Final  (PF)  sera  obtida  atrav6s  da  soma  da  Pontuagao  T6cnica  (PT)  com  a
Pontua9ao Resultante de Prego (PRP);
PF = PT + PRP

f)  Todos  os  cflculos  serao  efetuados  sem  nenhum  tipo  de  arredondamento,  considerando  os
resultados ate a segunda casa decimal;
12.2. Sera classificada em primeiro lugar a [icitante que alcancar a maior Pontua9ao Final (PF)  e
as demais seguir5ci por ordem decrescente desta Pontua9io Final;
12.3.  Nao  serao  aceitos  documentos  ou  propostas  ilegiveis,  no  todci   ou  em  parte,  ou   que
contenham emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas, omiss6es ou correg6es, ou cujo contetido
seja insuficiente ou contradit6rio;
12.4. Serao desclassificadas as propostas que:

12.4.1. Nao atenderem as especifica96es t6cnicas e as exigencias contidas neste edital e no Anexo

i,e:::i:,inn::q6u6e:7;g,ueapresentaremprecosexcesslvosou`nexequive'sconsoantecomoqui#
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12.4.1.1. Para fins de verifica¢ao da inexequibilidade dos prefos propostos, podera ser utilizado
como  parametro  de  afericao  o  previsto  no  §1°  do  inciso  11  do  art.  48  da  Lei  n°  8.666/93,
seguindo  a  orientagao  dada  pelo Tribunal  de  Contas  da  Uniao-TCU  no  Ac6rd5o  n°  697/2006  -
Plenfrio -Processo n° 019.054/2005-7 -Relator: Min. Ubiratan Aguiar;
12.4.1.2. Aplicada i regra do art. 48 supracitado, e a licitante apresentar prefo presumidamente
inexequivel,  lhe  sera  dada  oportunidade  de  demonstrar  a  exequibilidade  de  sua  proposta,
seguindo  a  orienta¢ao  dada  pelo  Tribunal  de  Contas  da Uniao-TCU  no  Ac6rd5o  ng  1244/2018-
Plenario;
12.4.2.  Apresentarem   pre9o   unitirio   (mensal)   ou   pre9o   global   (anual)   superiores   aqueles
constantes da Planilha Or9amenfaria constante no Anexo I, elaborada pela Camara Municipal de
Amontada/CE,   conforme  entendimentos  do  TCU   (Ac6rd5o   n°  4.852/2010-Segunda  Camara,
Ac6rd2io   n°   655/2011-Primeira   Camara,   Ac6rdao   n°   3.381/2013   -   Plenario,   Ac6rdao   n°

1549/2017 -Plenario);
12.4.3. Apresentarem pre9o unitirio ou global simb6lico, irris6rio ou de valor zero, incompativel
com  o  pre9o  de  mercado,  acrescidos  dos  respectivos  encargos,  exceto  quando  se  referirem  a
materiais e instala96es de propriedade da pr6pria licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou a totalidade da remuneragao;
12.4.4. Sejam omissas, vagas ou apresentarem irregularidades e defeitos capazes de dificultar o

julgamento, a crit6rio excLusivo da Comissao de licita¢ao;
12.4.5. Contenham ofertas e vantagens nao previstas neste Edital, ou estejam em desacordo com
as especificag5es aqui exigidas;

12.5. Caso haja necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada dilig6ncia,
na forma do § 3° do artigo 43 da Lei na 8.666, de 1993;
12.6. Classificadas as propostas, na hip6tese de participag5o de licitantes microempresas - ME
ou  empresas  de  pequeno  porte  -  EPP,  sera  observado  o  disposto  mos  artigos  44  e  45  da  Lei
Complementar nQ 123, de 2006;

12.6.1. A  Comissao verificara  as  propostas  classificadas  ofertadas  pelas  licitantes  ME/EPP  que
sejam iguais ou ate  10%  (dez por cento)  superiores a proposta classificada em primeiro lugar,
desde que a primeira colocada n5o seja uma ME/EPP;
12.6.2. As propostas que se enquadrarem nessa condi9ao serao  consideradas empatadas com a

primeira  colocada  e  a  licitante  ME/EPP  melhor  classificada  sera  notificado  para  se  desejar,
apresentar uma nova proposta de pre9o para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira
colocada;

12.6.2.1. A nova proposta de prego deverd ser apresentada de acordo com as regras deste Edital,
em  sess5o  pdblica,  no  prazo  de ate  24  (vinte  e  quatro)  horas,  contados  da  data  da Ata ou  da
intima9ao da licitante;
12.6.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, ou
nao apresente proposta valida, serao convocadas as demals licitantes ME/EPP part]cipantes que
se  encontrem  naquele  intervalo  de  10%  (dez  por  cento),  na  ordem  de  classificagao,  para  o
exercicio do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores;
12.6.4.   Caso   sejam   identificadas   propostas   de   licitantes   ME/EPP   empatadas,   no   referido
intervalo de 10% (dez por cento), sera realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro

podera apresentar nova oferta, conforme subitens acima;
12.6.5.   Havendo   exito   no   procedimento,   e   sendo   considerada   vflida   a   nova   proposta
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apresentada, a ME/EPP assumira a posicao de primeira colocada do certame. Nao havendo exito,
ou tendo  sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP,  ou ainda  nao existindo  ME/EPP

participante, permanecera a classiflca9ao inicial;
12.7. Ocorrendo  empate entre propostas,  o  desempate  que  indicari a licitante vencedora  sera
]evado  a  efeito,  atraves  de  sorteio,  em  ato  ptiblico,  para  o  qual  serao  convocadas  todas  as
licitantes habilitadas, podendo ser realizado no mesmo dia da abertura dos envelopes, de acordo
com o disposto no § 29 do Art. 39 e § 2Q do Art. 45 da Lei ng 8.666/93.
12.7.1. 0 sorteio sera feito atrav6s da aposicao em c6dulas dos nomes das ljcitantes empatadas,
sendo  que  ditas  c6dulas deverao  ser colocadas  em urna fechada,  da  qual sera retirada apenas
uma   das   c6dulas,   sendo   esti   a   primeira   classificada,   e   assim   retirando-se   as   c6dulas
sucessivamente, ate que se classifiquem todas as licitantes ent5o empatadas.
12.7.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compare9am todas as convocadas, o
sorteio sera realizado, a despeito das ausencias;
12.8. Ap6s o julgamento e a classificacao final das propostas, caso a licitante detentora do menor

prego   seja   microempresa   ou   empresa   de   pequeno   porte,   havendo   alguma   restrigao   na
comprovagao de sua regularidade fiscal, ser-lhe- i assegurado o prazo de 05  (cinco) dias tlteis,

prorrogfvel   par   igual   perfodo,   para   a   regularizagao   da    documenta95o,   pagamento   ou
parcelamento do d6bito, e emissao de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa;
12.8.1. A prorroga9ao do prazo a que se refere a subitem anterior deveri sempre ser concedida

pela Administra€ao quando requerida pela licitante, a nao ser que exista urg€ncia na contratagao
ou prazo insuficiente para a contratagao devidamente justificados;
12.8.2. 0 prazo para a regularizac5o fiscal come9ara a correr a partir do encerramento da fase de

julgamento  das  propostas,  aguardando-se a  decurso  desse prazo  para  a abertul.a do  prazo  da
fase recursal;

12.8.3. A nao regulariza¢ao da documenta[ao, no prazo previsto, implicara decad6ncia do direito
a contrata¢ao, sem prejufzo das san¢6es previstas no artigo 81  da Lei n° 8.666, de 1993, sendo
facultado a Administrac5o  convocar as licitantes  remanescentes, na ordem  de classificagao,  ou
revogar a licita9ao.

13. DOS RECURSOS ADM]NISTRATIVOS.
13.1. Os recursos cabiveis serao processados de acordo com o que estabelece o artigo 109 da Lei
n9 8.666/93 e suas altera€6es.
13.2. Os recursos deverao ser interpostos mediante petifao devidamente arrazoada e subscrita

pelo    representante    legal    da    recorrente,    devendo    ser    protocolados    e    imediatamente
encaminhados ao(a)  Presidente  da  Comissao  Permanente  de  Licitagao  da Camara  Municipal  de
Amontada/CE, que poderf reconsiderar sua decisao no prazo de 05  (cincci) dias titeis, ou, nesse
mesmo  prazo,   faze-lo  subir,   devidamente  informados,  devendo,  neste  caso,   a  decisao   ser

proferida no prazo de 05 (cinco) dias titeis, contado do recebimento do recurso (artigo 109, § 49
da Lei nQ 8.666/93).

13.4.  Os  autos  do  processo  permanecer5o  com  vista  franqueada  aos  interessados  na  sala  da
Comissao Permanente de Licitagao da Camara Municipal de Amontada/CE, situada na Rua Dona
Maria Belo, n° 1311, Centro, Amontada -Cearf no horfrio de atendimento desta Comissao, que 6
das 07hsoomin as 13hsoomin, de segunda a sexta-feira.



CiHAk.   HUNIC[P.I.   Dt

AMONTADA

CAMARA  MUNICIPAL  DE  AMONTADA
Rua Dona  Mafia  Belo,  n°  1311,  CentT.o  /  CEP:  62.540-000  -  Amot`tada  -  CE

CNpj  N° o658Z.555/0ool-75  / CGF N° 06.920.417-9
Fone:  (88)  3636-1177  / Fax:  (88)  3636-1414

llomeF)age:ww`^r.camaraaamontada.cngQyb_T
I-mail:_c_T!_1_a|nQLn±aLd±@gLn_1_aiLr_oEi

14. DA AD|UDICACA0 E HOMOLOGACAO.
14.1.  A  adjudica€ao  do  objeto  da  presente  licitag5o  ao  licitante  vencedor  sera  efetuada  pela

Comissao   Permanente   de   Licitag5o,   mediante   termo   circunstanciado,   obedecida   a   ordem
classificat6ria, depois de ultrapassado o prazo recursal.
14.2. 0 resultado de julgamento sera submetido a autoridade competente para Homologa€ao.
14.3.  Ap6s   a   homologa9ao   da   licitagao,   o   licitante   vencedor  sera   convocado   a   assinar   o

instrumento de contrato, cuja minuta encontra-se anexa a este Edital (ANEX0 VII).

15. D0 CONTRATO.
15.1.  Sera  celebrado  Contrato  conforme  minuta  anexa  a  presente  Tomada  de  Pre¢os  (ANEXO
VII), que devera ser assinado pelas partes no prazo de ate 03  (tres) dias titeis, a contar da data
do recebimento da convoca€ao encaminhada ao licitante vencedor.
15.2.  0  prazo  de  convocagao  podera  ser  prolongado,  uma  vez,  por  igual  pen'odo,  quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
autoridade competente.
15.3. Consideram-se como partes integrantes do contrato os termos da proposta vencedora, seus
anexos, ben como os demais elementos concernentes ao procedimento licitat6rio.
15.4. As  condif5es  de habilita9ao  ccmsignadas  neste  Edital  deverao  ser  mantidas  pelo  licitante

durante a vigencia do contrato.
15.5. Caso o vencedor nao faca a comprova95o referida no item anterior, ou, injustificadamente,
recuse-se a assinar o contrato, a Administra€ao poderd convocar o pr6ximo licitante, respeitada
a ordem de classifica9ao, para, ap6s comprovados os requisitos habilitat6rios, assinar a contrato,
sem prejuizo das muLtas previstas em Edital, no contrato e demais comina96es Legais.
15.6.  i  facultado  a  autoridade  competente,  quando  a  convocada  n5o  comparecer  no  prazo
estipulado  no  subitem  15.1,  nao  apresentar  situa€ao  regular  no  ato  da  emiss5o  da  Nota  de
Empenho    ou    ainda    recusar-se    a    retir£-Ia,    injustificadamente,    convocar    os    licitantes
remanescentes, na ordem de classiflca9ao, sem prejuizo da aplicagao das sang6es cabiveis.
15.7.  0  contrato  deveri  ser  executado  fielmente  pelas  partes,  e  de  acordo  com  as  cliusulas
aven€adas  e  as  normas  legais  aplicaveis,  respondendo  cada  uma  pelas  consequ6ncias  de  sua
inexecu¢ao total ou parcial (artigo 66, da Lei nQ 8.666/93).
15.8.  Aplicam-se  aos  contratos  firmados  em  decorr6ncia  da  presente  Tomada  de  Precos  as
normas estabelecidas no Capitulo Ill da Lei ng 8.666/93.

16. I)A FISCALIZACAO.

16.1. A execucao contratual sera acompanhada e fiscalizada pelo(a)  CONTRATANTE, atrav6s de
servidor especialmente designado para este flm, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei
Federal nQ 8.666/1993.

17. DA METODOLOGIA E EXECuqAO I)OS SERVICOS.
17.1. Os servifos sup6em atuagao presencial na sede da Camara Municipal de Amontada/CE por

pelo memos 5  (cinco) dias semanal de pessoal da equipe t6cnica da contratante e/ou atrav6s de
e.malt, tetefone e presenc]aL.                                                                                                         c~  AV
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18. DAS 0BRIGAC6ES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.

18.1. A CONTRATADA obriga-se a:

18.1.1.  Executar  o  objeto  em  conformidade  com  as  condif6es   do   Edital  e  seus  anexos,  no
contrato e nas demais cominag6es legais.
18.1.2.  Dar  inicio  i  execu9ao  do  servi9o  conforme  estabelecido  na  Ordem  de  Servigo  expedida

pela CONTRATANTE.
18.1.3. Utilizar, na execucao do contrato, pessoal especializado e treinado para desempenho das
respectivas fun¢6es, assumindo integralmente a responsabilidade por todo o Gnus decorrente da

presta9ao do servi9o e administra9ao dos recursos humanos necessfriDs a execu9ao do contrato,
que nao terao nenhum vinculo trabalhista para com a CONTRATANTE.
18.1.4.  Providenciar  a  substitui9ao  de  qualquer  profissional  envolvido  na  execugao  do  objeto
contratual cuja conduta seja considerada indesejfvel pela fiscaliza9ao da contratante.
18.1.5.  Cientificar,  por  escrito,  dentro  do  prazo  de  24  horas,  a  fiscalizagao  da  CONTRATANTE

qualquer   ocorrencia   anormal   verificada   na   execu9ao   do   servigo,   independentemente   da
comunica5ao verbal, sob pena de multa.
18.1.6.  Manter,  durante  toda  a  execucao  contratual,  em  compatibilidade  com  as  obriga96es
assumidas, todas as condig6es de habilita9ao e qualificagao exigidas na licitagao.
18.1.7.   Responsabilizar-se  pelos   danos   causados   diretamente  i  contratante  ou   a  terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execugao do objeto, nao podendo ser arguido para
efeito  de  exclusao  ou  redu€ao  de  sua  responsabilidade  o  fate  de  a  contratante  proceder  a
fiscalizac5o ou acompanhar a execu9ao contratual.
18.1.8.  Responder por todas  as  despesas  diretas  e  indiretas  que  incidam  ou  venham  a  incidir
sobre  a  execugao  contratual,  inclusive  as  obrigag5es  relativas  a  salarios,  previdencia  social,
impostos,  encargos  sociais,  transporte  e  outras  providencias,  respondendo  obrigatoriamente

pelo  fiel  cumprimento  das  leis trabalhistas  e especfficas  de  acidentes  do  trabalho  e  legislafao
correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na execu€ao contratual.
18.1.9.  A  aus6ncia  ou   omissao  da  fiscalizacao  da  contratante  nao  eximird  a  presta9ao   dos
servigos das responsabilidades previstas deste instrumento.
18.1.10. A CONTRATADA nao poderd subcontratar, ceder ou transferir o  objeto do  Contrato, no
todo ou em parte, a terceiros, sem anuencia da Contratante, sob pena de rescisao.

19. I)AS 0BRIGAC6ES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE.
19.1. A Administra5:ao Priblica obriga-se a:

19.1.1.   A   Contratante   se   obriga   a   proporcionar   ao(a)   Contratado(a)   todas   as   condi96es
necessarias  ao  pleno  cumprimento  das  obriga96es  decorrentes  desse  instrumento,  consoante
estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alteraf 5es posteriores.
19.1.2. Solicitar a execucao do objeto a CONTRATADA atrav€s da emiss5o de Ordem de Servi9o.
19.1.3. Fiscalizar e acompanhar os servi9os executados pela contratada.
19.1.4. Comunicar ao(a)  Contratado{a)  toda e qualquer ocorrencia relacionada  com a  execu9ao
do objeto contratual, di]igenciando mos casos que exigem providencias corretivas.
19.1.5.  Providenciar  os  pagamentos  ao(a)   Contratado(a)   a  vista  das   Notas   Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.
19.1.6. Notificar a  CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execugao  do objeto

contratual.
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19.1.7.  Aplicar  as  penalidades  previstas  em  lei  e  neste  instnimento  e  nas  demais  cominac6es
legais.

20. DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS.
20.1.  Pela  inexecufao  total  ou  parcial,  ou  atraso  injustificado  do  objeto  desta  Licitagao,  sem

prejuizo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e
comprovados,  a  crit6rio  da  Administra9ao,  e  ainda  garantida  a  pr6via  e  ampla  defesa,  serao

plicadas as seguintes comina¢6es, cumulativamente ou nao:
I - Advertencia;
11 - Multa, mos seguintes termos:

a) Pelo atraso na prestag5o dos servigos, em relagao ao prazo estipulado:  1% (urn por cento) do
valor global, por dia decorrido, ate o limite de 10% do valor dos servigos executados;
b)   Pela   recusa   em   realizar   a   prestagao   dos   servigos,   caracterizada   em   dez   dias   ap6s   o
vencimento do prazo estipulado:  10% (dez por cento) do valor dos servigos;
c)  Pela  demora  em  corrigir falhas  mos  servigos  prestados, a  contar do  segundo  dja  da data  da
notificafao, 2% (dois por cento) do valor dos servi9os, por dia decorrido, ate o limite de 109/o do
valor dos servigos nao corrigidos;
d)  Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestacao dos servifos, entendendo-se
como recusa o servigo nao efetivado mos cinco dias que se seguirem a data da rejeigao:  10% (dez

por cento) do valor do servico rejeitado;
e)  Pelo  nao  cumprimento  de  qualquer  condi9ao  fixada  na  Lei  8.666/93,  ou  no  instrumento
convocat6rio  e  n5o  abrangida  mos  incisos  anteriores:  1%  (urn  por  cento)  do  valor  contratado,

para cada evento;
Ill  -  Suspens5o  temporiria  de  participar  em  licita¢ao  e  impedimento  de  contratar  com  a
CONTRATANTE, pelo prazo de ate 2  (dois) anos;

IV - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢ao Ptiblica enquanto

perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punigao  ou  ate  que  seja  promovida  a  reabilitagao
perante  a  pr6pria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  sera  concedida  sempre  que  a
CONTRATADA  ressarcir a  CONTRATANTE,  pelos  preju]'zos  resultantes  e  depois  de decorrido  o

prazo da sangao aplicada com base no item anterior;
20.2.   Pelos   motivos   que   se   seguem,   principalmente,   a   CONTRATADA   estara   sujeita   as

penalidades tratadas mos incisos Ill e IV do subitem 20.1:
I. Pelo descumprimento do prazo de presta9ao dos servigos;
11.   Pela   recusa   em   atender   alguma   solicitagao   para   corregao   na   presta¢ao   dos   servi¢os,
caracterizada se o atendimento a solicitagao nao ocorrer no prazo de 10 (dez) dias titeis, contado
da data da rejeigao, devidamente notificada;
Ill.  Pela  nao  execug5o  da  presta95o  dos  servi9os  de  acordo  com  as  especificag6es  e  prazos
estipulados neste Edital;
20.3.  A16m  das  penalidades  citadas,  a  CONTRATADA  ficari  sujeita,  ainda,  no  que  couber,  as
demais  penalidades  referidas  no  Capitulo  IV  da  Lei  Federal  nQ  8.666/93  durante  a  prazo  de
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20.5.    Poder-se-i    descontar    dos    pagamentos    porventura    devidos    a    CONTRATADA    as
importincias alusivas a multas, ou efetuar sua cobranga mediante inscri9ao em divida ativa  do
Municfpio, ou por qualquer outra forma prevista em lei;
20.6. As sanf6es aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem preju{zo de outras medidas cabiveis.

21. DAS DOTAC6ES 0RCAMENTARIAS.
21.1. As  despesas  decorrentes  da  contratacao  do  objeto  desta  licita€ao  correrao  por conta  da
dotafao  or¢amentaria n°  16.01.01.031.0001.2.106 -Gerenciamento das Atividades  Legislativas,
elemento de despesa ng 3.3.90.35.00 -Servi¢os de Consultoria, exercicio 2022.

22. D0 PAGAMENTO.
22.1. 0 pagamento sera realizado mediante apresentagao da Nota Fiscal e fatura correspondente
aos  servigos  prestados.  A  fatura  deveri  ser  aprovada,  obrigatoriamente,  pelo  Ordenador  de
Despesas, que atestara o servigo prestado.
22.2.  Caso  a  fatura  seja  aprovada  pela  Camara  Municipal  de  Amontada,  o  pagamento  serf
efetuado ate 30 (trinta) dia ap6s a data do contrato.
22.3. Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serao devolvidas
a CONTRATADA, para as necessirias correg6es, com as informag5es que motivaram sua rejei9ao,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentaf5o.
22.4.  0  pagamento   fica  condicionado   a   comprovacao   de   que  a   CONTRATADA  se   encontra
adimplente com a Regularidade Fiscal e Trabalhista.
22.5. Toda a documentac5o exigida deveri ser apresentada em original ou por qualquer processo
de  reprografia,  obrigatoriamente  autenticada  em  cart6rio.  Caso  esta  documentacao  tenha  sido
emitida pela Internet, s6 sera aceita ap6s a confirma€ao de sua autenticidade.
22.6. Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA em caso de descumprimento das
condi[6es de habilitagao e qualifica9ao exigidas na licita€ao.
22,7.  i  vedada  a  rea]izacao  de  pagamento  antes  da  execuf5o  do  objeto  ou  se  o  mesmo  nao
estiver de acordo com as especifica96es do Anexo I -Projeto Basico do Edital.

23. D0 REGIME DE EXECUCA0 D0 SERV[CO.
23.1. 0 objeto deste contrato sera executado em regime de empreitada por pre¢o global.

Z4. DA VIGENCIA D0 CONTRATO.
24.1. 0 contrato tera o prazo de vigencia a partir da data de sua assinatura ate 31 de dezembro
de 2022 e sua eficacia dar-se-a a partir da data de sua publicagao, par extrato do contrato.
24.2.  Os  prazos  de  vigencia  deste  contrato  poderao  ser  prorrogados  por  perfodos  iguais  e
sucessivos ate  o limite de  60 meses mediante celebra95o  de Termo Aditivo,  de comum acordo
entre as partes e justificativa devidamente aprovada pelo Departamento/Setor solicitante.

25. DO REA]USTAMENTO DOS PRECOS.
25.1. 0 preco do contrato poderf ser reajustado, observado o interregno minimo de  12  (doze)
meses, contado a partir da data limite para apresentasao da proposta. 0 indice de reajuste sera o
IGP-M/FGV - fndice Geral de Pregos do Mercado; a_
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25.2. Em caso de renova9ao do contrato, o fndice de pregos a ser utilizado para reajustamento
desses  servigos,  caso  o  prazo  de  duragao  seja  igual  ou  superior  a  urn  ano,  sera  o  IGP-M  da
Fundacao  Getdlio Vargas -  FGV ou  qualquer outro que vier a ser adotado subsidiariamente ou
em substitui9ao ao citado fndice.

26. DO EQUILIBRI0 ECON6MICO-FINANCEIRO

26.1. Ocorrendo altera9ao das condic6es econ6micas fundamentais prevalecentes na assinatura
do   contrato,   sera   assegurada   a   recuperafao   dos   valores   ora   contratados,   objetivando   a
manutengao do equilfbrio econ6mico-financeiro, na conformidade do disposto no art. 65, da Lei
nQ 8.666/93 e alterac6es;
26.2. A CONTRATADA 6 obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es contratuais, os acr6scimos ou
supress6es  que se fizerem  necessfrios, ate o limite  de  25%  (vinte  e  cinco por  cento)  do valor
inicial atualizado do contrato;
26.3.  As  supress6es  resu]tantes  de  acordo  celebrado  entre  as  partes  contratantes  poderao
exceder a limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

27. DAS PRERROGATIVAS.
27.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos ao presente Contrato e
tamb6m os abaixo elencados:
27.1.1. Modificar o contrato unilateralmente, para melhor adequag5o as finalidades do interesse

ptlblico;
27.1.2. Extinguir o contrato unilateralmente, mos casos especiflcados no inciso  I do artigo  79 da
Lei n.g 8.666/93;

27.1.3. Aplicar as sanc6es motlvadas pela inexecugao total ou parcial do Contrato.

Z8. DA RESCISA0 CONTRATUAL.
28.1.  0   instrumento   contratual  flrmado   em   decorr6ncia  da   presente  licita9ao  poderi   ser
rescindido em conformidade com o disposto mos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.
28.2. Na hip6tese  de ocorrer a  rescis5o administrativa prevista  no artigo  79, incjso  I,  da  Lei  no
8.666/93, a CONTRATANTE sao assegurados os direitos previstos no artigo 80, incisos  I a IV, §§
io ao 4°, da supracitada lei.
28.3. Por ato unilateral desta Administracao, mos casos previsto in Lei de Licita96es.

29. I)AS DISPOSIC6ES FINAIS.
29.1.  A   apresenta5ao   de   proposta   pelo   licitante   implica   a   aceitagao   plena   das   condif5es
estabelecidas na presente Tomada de Pregos.
29.2.  A  presente  licitac5o  poderi  ser  anulada  a  qualquer  tempo,  desde  que  seja  constatada
ilegalidade    no    processo    e/ou    no    seu   julgamento,    ou    revogada    por    conveniencia    da
Administrafao,  por  decisao  fundamentada,  em  que  fique  evidenciada  a  not6ria  relevancia  de
interesse da Camara Municipal de Amontada/CE, mos termos do artigo 49 da Lei n9 8.666/93.
29.3.  i  vedada  a  participa5ao  de  servidor  da  Camara  Municipal  de Amontada/CE,  dos  6rg5os
e/ou   entidades   da   Administra€ao   Ptiblica   Municipal,   autarquias,   empresas   ptiblicas   ou
fundaf6es, instituidas ou mantidas pelo Poder Ptiblico Municipal na presente licitagao, direta ou
indiretamente, por si ou por interposta pessoa. ®
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29.4.  A  Comissao  Permanente  de   Licitac5o  poderi  conceder  tolerancia  de  ate   15   (quinze)
minutos ap6s a hora marcada para o infcio da sessao de licitagao.
29.5.   Nao   havendo   expediente   ou   ocorrendo   qualquer   fato   superveniente   que   impe9a   a
realiza€ao  do  certame  na  data  marcada,  a  sessao  sera  automaticamente  transferida  para  o

primeiro  dia  titil  subsequente,  no  mesmo  horario  e  local  estabelecido,  salvo  comunicacao  em
contrario do(a) Presidente da Comissao.
29.6. Os  envelopes de Propostas de Pre9os desta Tomada de Prefos que nact for(em) aberto(s),
ficara(ao) em poder da Comiss5o Permanente de Licitacao pelo prazo de 30 (trinta] dias a partir
da homologa9ao da licita9ao, ap6s este perfodo ocorrera a inutilizaGao do mesmo.
29.7. Os  casos  omissos serao resolvidos  pela Comissao  Permanente  de Licita9ao, mos termos da
legis]a¢ao pertinente.

29.8.  Para  dirimir  qualquer  controv6rsia  decorrente  deste  certame,  ci  foro  competente  6  o  da
Comarca  de  Amontada,  Estado  do  Ceara,  renunciando  as  partes  a  qualquer  outro  por  mais

privilegiado que seja.
29.9.  Os  interessados  poderao  solicitar ate  o terceiro  dia  dtil  anterior a  data  de  abertura  das

propostas, quaisquer esclarecimentos e informa96es, atrav6s de comunicagao ao(a)  Presidente,
via e-mail  ou pessoalmente na sala  da  Comissao  Permanente  de Licita9ao, situada a Rua Dona
Maria Belo, n° 1311, Centro, Amontada -Ceara, CEP n° 62.540-000 no horario das 07hsoomin as
13hsoomin ou ainda pelo telefone n°  t88)  3636-1177. A resposta do (a)  Presidente da Comissao
ao        pedido        de        esclarecimentos        serf        remetida        por        meio        do        e-mail:
Iicitacao.camaraamontada.ce.gov.br.

Amontada -CE, 26 de janeiro de 2022.

PoJrd¢a   fuui5  1ululra;
Patricia A[ves Teixeira

Presidente da CPL
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Membro
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