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EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 2019121701-FUND - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO BÁSICO—FUNDEB - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMAS DAS
E.M.E.F URÇULA FRANCISCA; MARIA DORACI;
SÃO JOsE; JObE TEIXEIRA e MARIA 00
SOCORRO NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMACE, CONFORME PROJETOS BÁSICOS, PARTE
INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
AComissão Permanente de Licitação cia Prefeitura Municipal de Jaguaretama Ceará torna público, para conhecimento dos interessados, que no local, hora e data
adiante indicados neste edital, em sessão pública, receberá os Documentos de
Habilitação e Propostas Comerciais, para o objeto desta TOMADA DE PREÇOS, do
tipo Menor Preço por lote, em regime de Empreitada por preço global do lote,
mediante as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório, que se
subordina às normas gerais da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas
alterações.
HORA, DATA E LOCAL
Os Documentos de Habilitação e as Propostas Comerciais serão recebidos em
sessão pública marcada para o dia 06 de Janeiro de 2020 às 09h00mim, na sala
de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Jaguaretama, localizada à Rua Tristão Gonçalves, 185, Centro, telefone (88) 35761305. email: licitacaoiaouaretama.ce.aovbr.
GLOSSÁRIO:
Sempre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste documento de
Edital, ou em quaisquer de seus anexos, terão os seguintes significados:
CPL: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA - CE;
CONTRATADA: EMPRESA VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO EM FAVOR DA
QUAL FOR ADJUDICADO O CONTRATO;
FISCALIZAÇÃO: Preposto da Prefeitura Municipal de Jaguaretama, demente
credenciado rara a realização da Fiscalização do Obieto desta Licitação:
CRC: Certificado de Registro Cadastral expedido pela Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaretama-CE

www.jaguaretama,ce.ciov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 1 Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 1 Tel.: (88) 3576-1305
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DO OBJETO

1.1.

Constitui objeto desta licitação é EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMAS
DAS E.M.E.F URÇULA FRANCiSCA; MARIA DORACI; SÃO JOSÉ; JOSÉ
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conforme projeto básico, parte integrante deste processo:
2.

DA FONTE DE RECURSOS

2.1. O objeto desta TOMADA DE PREÇOS será pago com recursos orçamentários
oriundos do orçamento vigente, dotação orçamentária: Exercício 2019 Projeto
1515.123611202.1.047 Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Unidades do Ensino
Fundamental, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, com
recursos ordinários.
3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderá participar desta TOMADA DE PREÇOS:
3.1.1. Poderá participar desta licitação qualquer empresa regularmente estabelecida
no País, cadastradas no CRC (Certificado de Registro Cadastral) na Prefeitura de
Jaguareiama, especializadas no ramo pertinente ao objeto desta licitação, ou que
comprovem junto a esta Comissão de Licitação, no prazo de até 3 (três) dias
antes do recebimento das propostas, que preencham os requisitos
necessários para cadastro conforme documentos exigidos para inscrição de
fornecedores disponível no site: (http:1Iwww.iaquaretama.cegov.br!).
.1.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no
caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de
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sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de
fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em
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asumir obrigações em decorrência de tal investidura;
3.1.1.2. Representante designado pela licitante, que deverá apresentar instrume
particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar
em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de
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individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e
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no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de do
eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de
fundação e estatuto social em vigor, com a, ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou Inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;
3.1.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma
empresa licitante
3.2. Restrições de participação:
3.2.1. Não poderá participar pessoa jurídica declarada inidônea ou cumprindo pena
de suspensão, que lhes tenham sido aplicadas, por força da Lei n2 8.666/93 e suas
alterações posteriores;
3.2.2. Não poderá participar empresa com falência decretada;
3.2.3. Não será admitida a participação de interessados sob forma de consórcio ou
grupo de empresas;
3.2.4. Quando um dos sócios representantes ou responsáveis técnicos da Licitante
partfripar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, somente
uma delas poderá participar do certame licitatôrio.
3.2.5. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do
serviço, conforme o Art. 90, Lei n° 8.666/93:
- o autor do projeto, básico ou executivo;
li - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto
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ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsável técnico ou subcontratado;
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação.
§1° É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o
inciso II deste artigo, na licitação do serviço, ou na execução, como consultor ou
técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente
a serviço da Administração interessada.
§20 O disposto neste item não impede a licitação ou contratação de serviço que
inclua a elaboraçao de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço
previamente fixado pela Administração.
§3° Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste item, a existência,
de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou''ç
trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou
responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, íncíuindo-se os fornecimentos de
bens e serviços a estes necessários.
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§40 O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da co
licitação.
3.2.6. Quando um dos sócios representantes ou responsáveis técnicos da Licitante
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, somente
urna delas poderá participar do certame licitatório, sendo a escolha dos mesmos no
ato de credenciamento, caso isso não ocorra e a comissão verificar em outro
momento serão ambas desclassificadas/inabilitadas.
3.3

DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.3.1. As empresas consideradas microempresa (ME) e empresas de pequeno porte
(EPP), conforme incisos 1 e II do artigo 30 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, e que pretendam se beneficiar nessa licitação do regime
diferenciado e favorecido previsto'naquela lei, deverão apresentar, no momento da
entreoa dos envelopes, entretanto, separado de qualquer dos envelopes, uma
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMETNO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE, conforme modelo ANEXO C.
3.3.2. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das
microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração
prevista no subitem anterior poderão participar normalmente do certame, porém em
igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime.
3.3.3. Na forma do que dispõe o art. da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006 e
suas alterações, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas e empresas de pequeno porte. somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato.
3.3.3.1. Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasião de
participação neste procedimento licitatôrio, deverão apresentar toda a documentação
exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
esta tenha alguma restrição.
3.13.2. Havendo restrição na comprovação da reciularidade fiscal e trabalhista e
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do
momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogável por igual
período, a critério da Comissão, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento de débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
'com efeito de certidão negativa.
3.3.3.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.3.3.2.
Implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultado à CONTRATANTE convocar as licitantes
remanescentes na ordem de classificação, para assinatura do Contrato.
3.4.4 Será inabilitada a ME ou EPP que não apresentar a regularização, quando
necessária, da documentação de Regularidade fiscal no prazo definido no subitem
3.3.3.2.
ÁQ
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4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E P
COMERCIAIS.
4.1. A empresa proponente deverá apresentar somente 01 (um) representiflI,
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento
licitatório, e que venha a responder por sua representada, devendo ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo para tanto a carteira de identidade ou
outro documento equivalente com foto. É vedada a participação de um mesmo
representante para mais de uma empresa licitante, como também de mais de um
representante por proponente.
4.2. Por credenciamento entende-se:
a) procuração acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, na qual
conste expressamente ter poderes para devida outorga.
b) documento que comprove a capacidade de representá-la, no caso do
representante ser titular da empresa.
4.2.1. As procurações serão retidas peia comissão e juntadas ao processo de
licitação.
4.2.3. Caso a representação se altere durante o processo de abertura e julgamento
da licitação, o novo representante deverá apresentar, da mesma forma, os
documentos relacionados acima.
4.2.4. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não
inabilitará a licitante mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder
pela mesma.
4.3 O credenciamento, documentação e propostas das empresas que acorrerem a
este certame deverão ser apresentadas no dia, hora e local determinados neste
Editei, cat o9lÍadds OU iíÍipresss eieiwriieamente em papei timbrado da empresa,
em 01 (uma) via, datadas, numeradas e deverão ser relacionados, na ordem
estabelecida neste Edital de acordo com os itens pedidos e apresentados em pastas
com assinatura identificada na última folha e rubricada nas demais folhas, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, colocados em 03 (três) envelopes distintos,
- :J__
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4.3.1 TOMADA DE PREÇOS N° 2019121701-FUND.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
CREDENCIAL
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4.3.2. ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
CQMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARETAMA-CE
rÇSIAAJA
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ENVELOPE "A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DA LICITANTE
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4.3.3. ENVELOPE "B"- PROPOSTAS COMERCIAIS:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICI
JAGUARETAMA-CE
TOMADA DE PREÇOS N.° 2019121701 -FUND
ENVELOPE "B" PROPOSTAS COMERCIAIS
NOME DA LICITANTE
-

4.4. É obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA
COMERCIAL.
S. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

—

ENVELOPE "A"-

5.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:
a)
Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer
processo de cópia autenticada em Cartório:
Parágrafo único caso deseje que a comissão autentique a documentação, deverá
comparecer até horário antes, do inicio de recebimento dos envelopes munidos de
cópia simples acompanhada do respectivo original a fim de ser verificada
autenticidade.
L
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hipótese do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser
acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha
sqbre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o
documento será considerado válido pelo prazo de 60 (se-senta) dias, a partir da
data de sua emissão; e
c) Rubricados e numerados seqüencialmente, da primeira à última página, de modo
a refletir seu número exato;
d) A eventual falta de numeração ou a numeração incorreta, será suprida pelo
representante da licitante na sessão de abertura dos documentos de habilitação
-

5.2. DA HABILITAÇÃO:
5.2.1. Certificado de Registro Cadastral (CRC) de fornecedores expedido por esta
Prefeitura, dentro do prazo de validade, guardada a conformidade do objeto da
licitação.
5.2.2. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURID1CA:
5.2.2.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de ata, da Assembleia que elegeu seus atuais
Administradores. Em se tratando de sociedades civis, Ato Constitutivo acompanhado
de prova de diretoria em exercício.
i
l
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5.2.2.2. Registro Comercial no caso de empresa individual.
5.2.3. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:
5.2.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
5.2.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,
conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade;
5.2.3.2.1. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.
5.2.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
els administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
5.2.3.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
5.2.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou
sede do licitante;
5.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Para fins de comprovação da Capacidade Técnica da CONTRATADA serão
exigidos:
5.2.4.1
Documentação relativa à Capacidade Técnico-Profissional:
5.2.4.1.1. Documentos que comprovem que possui, em seu quadro de
funccrários, KesPuIns~i Técrioo de nível superior pelos serviços
constantes na proposta, devidamente registrado no CREA, detentor de
Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, por execução de
serviços de características técnicas e de tecnologia de execução equivalente
ou superior ao objeto da contratação.
5.2.4.1.2. A comprovação do vínculo do Responsável Técnico, deverá ser feita por
meio de cópias autenticadas das Carteiras dê Trabalho ou fichas de Registro de
empregado que comprove a condição de que pertence ao quadro da
CONTRATADA, ou CoitíaJ.o social que demonstre a condição de sócio do
prcfiscional, ou ainda por meio de contrato de prestação de serviços, sem VIflOUlo
trabalhista e regido pela legislação civil comum.
www.jaguaretama.ce.gov.br
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5.2.4.1.2.1 Os profissionais indicados pela CONTRATADA para
comprovação de capacitação técnico-profissional deverão participar do serviço
objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE, conforme
determina, em seu art. 30, § 10, a Lei n.bb/93.
5.2.4.2
Documentação relativa à Capacidade Técnico-Operacional:
5.2.4.2.1. Documentos referentes ao registro ou à inscrição da LICITANTE na
entidade profissional competente (CREA), em plena validade, comprovando estar
apta au desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da
presente Licitação, conforme art. 59, da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
5.2.4.2.2. No mínimo, 01 (hum) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa, que comprove a
aptidão da LiCiTANTE io piesição de serviços de características técnicas e de
tecnologia de execução equivalente ou superior ao objeto da contratação.
5.2.4.3. Não serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou ATESTADOS de
Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou
..-. 4 t.,i4It.c1 U..L..tJUI.
IL.......
A
r%.)Hc
5.2.4.4. Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
5.2.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
5.2.5.1. Que seja prestada garantia de manutenção da proposta, correspondente a
1% (hum por cento) do valor estimado da licitação R$ 7.776,43 (sete mil,
setecentos e setenta seis reais e quarenta três centavos), recolhida junto a
Tesouraria da Prefeitura. Mediante apresentação do comprovante de deposito em
conta, que emitira o recibo específico e definitivo. O deposito que trata este tópico,
deverá ser feito pelo participante, com identificação da pessoa jurídica depositante.
Obs: não serão aceitos depósitos em dinheiro ou cheque em envelopes em
caixas eletrônicos.
5.25.1.1. A garantia de manutenção de proposta, quando não recolhida em moeda
corrente nacional, mas em qualquer outra das modalidades previstas a seguir, terá
o prazo de validade de até 120 (cento e vinte) dias, contado da data de entrega dos
Documentos de Habilitação e Propostas de Preços:
a) Caução em dinheiro ou em Títulos da Dívida Pública, devendo estes ter sido
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, com
exceção dos Títulos da Dívida Agrária;
www,jag ua reta ma.ce.gov.br
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b) Fiança bancária;
c) Seguro-garantia.
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deverão vir acompanhados de laudo de autenticidade e de laudo de valor atribuído
aos títulos, com valores atualizados expedidos pela Comissão de Valores Mobiliários
do Banco Central do Brasil, há no máximo um ano, a ser contado do dia da abertura
do certame.
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entregará o documento no original' fornecido pela instituição que a concede, do qual
deverá obrigatoriamente, constar:
5.2.5.1.3.1. Beneficiário: Governo Municipal de Jaguaretama - CE
5.2.5.1.3.2. Objeto: Gararrtia da participação na Tomada de Preços N°. 2019121 701E! IMT\

5.2.5.1.3.3. Valor: 1 % (um por cento) do valor estimado
5.2.5.1.3.4. Prazo de validade: 120 (cento e vinte) dias
5.2..5.1.4. Caso a modalidade de garantia seja seguro garantia, o licitante deverá
trazer a -com provação -da -apólice ou -de -documento -hábil -expedido -pela seguradora,
cuja vigência será de, no mínimo. 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data
do recebimento dos envelopes;
5.2.5.1.5. A garantia de manutenção de proposta será liberada até 05 (cinco) dias
úteis após esgotada as fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de
classificação (Propostas de Preços), para -as -empresas - inabilitadas ou
desclassificadas, ou após a adiudicacão, exceto para a vencedora da licitação, que
será liberada no mesmo prazo, após a data de -assinatura de Contrato, ressalvado o
disposto ao subitem 9.4 do Edital.
5.2.5.1.6. Para efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia
prestada pela LICITANTE, quando em- dinheiro, será atuali7aa monetariamente. 5.2.5.1.7. A garantia da proposta poderá ser executada;
5.2.5.1.7.1. Se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade
da mesma;
5.2.5.1.7.2. Se o licitante não firmar o contrato;
52.5..2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
5.2.5.2.1 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;
wwwjaguaretarna.ce.gov.br
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5.2.5.2.2 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar
do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento;
uaso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112
da Lei n° 5.764, de 1971, ou de üma declaração, sob as penas da lei, de que tal
auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
.2.5.2.4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos hidices de
Liquide Geral (LG), Solvência Geral (Su) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 01
(um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu
balanço patrimonial:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG=

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC -

Ativo Circulante
Passivo Circulante

5.2.5.2.5. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1
(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez
Corrente deverá comprovar quer possui (capital mínimo ou patrimônio líquido)
equivalente a 10% (dez por cento) do valor tntl estimado cia contratação ou dc item
pertinente.
5.2.5.3. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Distribuidor
Judicial da sede da PROPONENTE, Justiça Ordinária;
5.2.6. QUALIFICAÇÃO TRABALHISTA
52.6.1 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 11de maio de 1943.
5.2.6.2. DecIarção de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menotes
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo ria condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999.
5.2.6.3 - Declaração de que não existe em seu quadro de empregados, servidores
públicos da contratante eercend o funções de gerência, adminictraçc ou tomada de
decisão.
www.jaguaretama.ce.gov.br
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5.3. DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO
5.3.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Presidente verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, através dos seguintes
procedimentos:
5.3.2. Verificação da existência de sanção que impeça a participação neste Convite
ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
5.3.3. Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município de
Jaguaretama:
5.3.4. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica: https:llcertidoesaf.apps.tcu.qov.br.
5.3.5. Ceará Transparente, mantido pelo governo do Estado do Ceará
(cearatransparene.ce.gov.br/Ucitações em andamento/fornecedores inidôneos).
5.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
5.4.1. Da consulta, a critério do Presidente, poderá ser juntada documentação de
comprovação aos requisitos exigidos.
5.5. Constatada a existência de sanção, o Presidente reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
5.6. Caso necessário, o Presidente poderá suspender a reunião para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que
voltará a se reunir,
6.-DAS PROPOSTAS COMERCIAIS - ENVELOPE "B"
6.1. As Propostas Comerciais conterão, no mínimo:
6.1.1. Nome da empresa PROPONENTE, endereço e número de inscrição no
CNPJ;
6.1.2. Validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias;
6.1.3. Preço global, expressos em reais;
6.1.4. Assinatura do representante legal.
6.2. Acompanharão obrigatoriamente as Propostas Comerciais, como partes
integrantes da mesma, os seguir)tes anexos, os quais deverão conter o nome da
LICITANTE, a assinatura e o título profissional do engenheiro que os elaborou, e o
número da Carteira do CREA desse profissional:
6.2.1. Orçamento(s) detalhado(s), contendo de cada item a especificação do
Grupo/Subgrupo/Service, a quantidade, a unidade, o preço unitário e o preço total,
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em algarismo, e o preço Global do orçamento, assinado pelo resp
Empresa e Engenheiro responsável, contendo ainda:
a) Planilha de Composição de Preços Unitários, para cada serviço constante do
orçamento apreseittdo, contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade
•

t.fl%JtA

t.tA¼4t.4%Jt.fl Vtyt#,

ILI.., ,Jt..JCIIII t.ãlÀJCAl 1 l'..l ILtJO p

II IQtJ '4tÓ t.ILII O,

totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BOI, totalização de impostos e
taxas, e quaisquer outros necessários a execução dos serviços;
b) Planilha analítica de encargos sociais e de impostos e taxas;
c) Composição analítica da taxa de B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas), de
acordo com recomendações do TCU Tribunal de Cantas da União:
d) Composição de Encargos Sociais de sua proposta de preços
6.3. Correrão por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que
porventura deixar de explicitar em sua proposta.
6.4. As PROPOSTAS C0MERiAIS deverão ser rubricadas e numeradas
seqüencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir seu número exato.
6.4.1. A eventual falta de numeração ou a numeração incorreta será suprida pelo
representante da licitante na sessão de abertura das propostas.
7. DO PROCEDIMENTO
.7.1. Os trabalhos da sessão pública para recebimento dos Documentos de
Habilitação e Propostas Comerciais obedecerão aos trâmites estabelecidos nos
subitens seguintes:
7.1.1. Na presença das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir à
sessão, a COMISSÃO receberá os invólucros devidamente fechados, contendo os
Documentos de Habilitação e as Propostas Comerciais.
7.1,2. Para a boa conduta dos trabalhos, cada LICITANTE deverá se fazer
representar por, no máximo, 1 (uma) pessoa.
7.1.3. Os membros da COMISSÃO e 03 (três), escolhidos entre os presentes como
representantes das PROPONENTES, examinarão e rubricarão todas as folhas das
Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais apresentados.
7.1.4. Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e "B"
PROPOSTAS COMERCIAIS, proceder-se-á a abertura daqueles referentes à
documentação de habilitação.
7.1.5. A COMISSÃO poderá, a seu exclusivo critério, proclamar, na mesma sessão,
o resultado da habilitação, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os
interessados.
7.1.6. Proclamado o resultado da habilitação, e decorrido o prazo para interposição
de recurso, ou no caso de renúncia do direito recursal, a COMISSÃO procederá a
abertura das Propostas Comerciais das LICITANTES habilitadas.
7.1.7. A COMISSÃO devolverá os envelopes de Propostas Comerciais às
LICITANTES inabilitadas, se não houver recursos ou, se houver, após sua
denegação.
kle
www.jag ua reta ma.ce.gov.br
-

—

Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama-CE
çrr .

).?tL)UL)tJtJ

J

. /oO\
L1.. L)L)J J_)/

1

'j 1

â~~

