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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 2711.01/2019 

LICITACAO DO TIPO MENOR PRECO GLOBAL 
PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 
REFORMA E URBANIZACAO DA FRENTE DO 
ESTADIO E D A  ARENINHA NO MUNICIPIO DE 
MUCAMBO · CEARA, CONFORME PROJETO E 
ORCAMENTO EM ANEXO. 

O municfpio de Mucambo, atraves da Cornissao Permanente de l.icitacao, torna publico 
para conhecimento dos interessados que, na data, horario e local abaixo previstos, abrira 
licltacao, na modalidade Tomada de Precos, do tipo menor preco global, com regime de 
execucao indireta com empreitada por preco unitario, para atendimento do objeto desta 
licitacao, de acordo com as condicoes estabelecidas neste Edital, observadas as 
disposicoes contidas na Lei Federal n° 8.666/93 de 21.06.93, e suas alteracoes posteriores 
e Lei n° 123/2006 e suas alterac;:6es. 

Unidade Administrativa: Secretaria de Esporte, Laser e Juventude; 

Secretarla: AMALRIR RODRIGUES DE LIMA; 

Dotacoes Orcamentarias: 1201.27.812.2702.2.060; 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00. 

Tipo de Licitacao: Menor Preco Global; 

Forma de Execuc;:ao: lndireta 

Regime de Execuc;:ao: 0 Regime sera de execucao indireta, com empreitada Por Prec;:o 
Unitario. 
Fonte de Recurse: Os recurses serao oriundos do Tesouro Municipal. 

HORARIO, DATA E LOCAL: 
OS DOCUMENTOS DE HABILITA<;:AO E PROPOSTAS serao recebidos em sessao publica 
marcada para: 
As 1 O:OOhoras 
Do Dia 27 de Novembre de 2019. 
NO ENDERECO: Sala da Comissao Permanente de Licitacoes, localizada Av. Construtor 
Gonc;:alo Vidal, S/N - Centro, Mucambo - CE. 

Constituem parte integrante deste Edital, independente de transcricao os seguintes anexos: 

ANEXO I - Projeto Basico e Orcarnento Basico. Y 
ANEXO II • Modelo de apresentacao de carta-proposta. 0 
ANEXO Ill - Modelo de planilha de precos 
ANEXO IV - Minuta de contrato 
ANEXO V - declaracao de cumprimento ao disposto no incrso XXXIII do art. 72 da 
Constituicao Federal e de conformidade com a exiqencla prevista no incise V, do art. 27 da 
Lei Federal n° 8.666/93. 
ANEXO VI - modelo de declaracao para microempresa e empresa de equeno porte. 

1.0-DO OBJETO E DO VALOR ESTIMADO 
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1 .1-A presente licitacao tern como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 
REFORMA E URBANIZACAO DA FRENTE DO ESTADIO E DA ARENINHA NO 
MUNICIPIO DE MUCAMBO - CEARA, conforme projeto e orcarnento em anexo, conforme 
anexo I, parte integrante deste processo. 
1.2- 0 valor global estimado da presente licitacao e de R$ 168.119,?0(cento e sessenta e 
oito mil, cento e dezenove reais e setenta centavos). 

2.0- DAS RESTRICC>ES E CONDICC>ES DE PARTICIPACAO 
2.1- RESTRICC>ES DE PARTICIPAl;AO: 

2 . 1 . 1 -  Nao podera participar empresa declarada inidonea ou cumprindo pena de suspensao, 
que lhes tenham sido aplicadas, por torca da Lei n2 8.666/93 e suas alteracoes posteriores e 
ainda; 
a) Que tenham sido declaradas inidcneas para licitar ou contratar com a Administracao 
Publica, de acordo com o Cadastro Nacional de Empresas lnidoneas e Suspensas (GEIS). A 
Comissao fara pesquisa no site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis na fase do 
credenciamento, devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesta 
sltuacao: 
b) Cumprindo penalidade de suspensao ternporaria imposta pela Prefeitura Municipal de 
MUCAMBO/CE; 
c) Estejam sob falencia, concordata, dissolucao ou liquidacao, fusao, cisao ou incorporacao; 
d) Reunidos sob forma de cons6rcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de orqao ou 
entidade contratante ou responsavel pela licitacao; 
f) Autor de projeto basico ou executive, pessoa fisica ou juridica; 
g) De empresa cujos s6cios representantes ou responsaveis tecnicos da Licitante participar 
de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitacao, somente uma delas 
pcdera participar do certame licitat6rio; 
h) Que seja sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais; 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9°, seus 
incises e paraqrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizacoes. 
2 . 1 .2 -  Quando um dos s6cios representantes ou responsaveis tecnicos da Licitante 
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitacao, somente uma 
delas podera participar do certame licitat6rio: 
2 . 1 .3 -  S6 podera apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar 
qualquer empresa licitante no presente certame, representante legal habilitado, devendo 
apresentar os seguintes documentos: 
I - documento oficial de identidade do representante ou do socio da empresa; 
II - procuracao por instrumento publico, inclusive com outorga de poderes para, na forma 
da lei, representar a licitante e praticar os atos a que se destinam, pertinentes ao certame, 
em nome da licitante, acompanhado de contrato social. 
2 . 1 .4 -  Caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes de representacao. 
s6cio-gerente, diretor do licitante ou titular de firma individual, deverao ser apresentados 
juntamente com o documento de identidade, documentos que comprovem tal condicao (atos 
constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleicao, etc.), nos quais estejam expresses seus 
poderes para exercer direitos e assumir obriga,;:6es em decorrencia de tal investidura. 

2.2- DAS CONDICOES DE PARTICIPA<;AO: 

2.2.1- Podera participar do presente certame licitat6rio qualquer pessoa juridi , 
devidamente cadastrada na Prefeitura de Mucambo, que atender a todas as condicoes 
exigidas para cadastramento ate o 3° (terceiro) dia anterior a data do recebimento das 
propostas, observada a necessaria qualificacao. 
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2.2.2. Podera participar desta licitacao, pessoa juridica sob a denorninacao de sociedades 
empresarias (sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por 
acoes, an6nima e limitada) e de sociedades simples (associacoes, fundacoes e sociedades 
cooperativas) regularmente estabelecidos neste Pais, que satisfac;:am a todas as condicoes 
da leqislacao em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos socials compativeis com 
o objeto da licitacao, ou seja, a incompatibilidade dos objetos sociais da licitante com o 
objeto da licitacao irnplicara na impossibilidade de sua participacao no certame. 
2.2.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terao tratamento diferenciado 
previsto na Lei Complementar 123/2006. 
2.2.4 - A ME ou EPP que pretender se beneficiar, na licitacao, da LC 123/06, devera 
entregar a Cornissao, juntamente com os envelopes de habilitacao e proposta, declaracao 
na forma do Anexo VI deste edital, assinada pelo titular ou representante legal da empresa, 
devidamente comprovada tal tttularidadezrepresentacao. 
2.2.5 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que nae apresentarem os 
documentos constantes no item 2.2.5. deste Edita! conforme o caso no ENVELOPE 
"DOCUMENTACAO" estara abrindo rnao do tratamento diferenciado lhes concedida pela 
Lei Complementar n° 123/2006. 
2.2.6 - A participacao na licitacao implica automaticamente na aceitacao integral e 
irretratavel dos termos e conteudos deste edital e seus anexos, a observancia dos preceitos 
legais e regulamentos em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 
inforrnacoes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacao. 

3.0- DOS ENVELOPES 

3.1-  A docurnentacao necessaria a Habilitacao. bem como as Propostas de Prec;:os deverao 
ser apresentadas simultaneamente a Cornissao de ticitacao, em envelopes distintos, 
opacos e fechados, no dia, hora e local indicado no prearnbulo deste Edita!, sendo aceita 
ainda a remessa via postal, para o enderec;:o constante no prearnbulo deste Edita!, conforme 
abaixo: 

3.2-E obrigat6ria a assinatura de quern de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE 

PRE<;:OS. 
3.3-0s Documentos de Habilitacao e as Propostas de Prec;:os deverao ser apresentados por 
preposto da licitante com poderes de representacao legal, atraves de procuracao publica, 
com poderes para representar a licitante especificamente nesse processo. A nao 
apresentacao nao implicara em inabilitacao. No entanto, o representante nao podera 
pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus 
dirigentes, que devera apresentar c6pia do contrato social e documento de identidade. 
3.4- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitacao e as Propostas d 
Prec;:os de mais de uma licitante. Porern, nenhuma pessoa, ainda que munida 
procuracao, podera representar mais de uma licitante junto a Comissao, sob pena de 
exclusao sumaria das licitantes representadas. 
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3.5. Oecaira do direito de impugnar as termos deste Edital de l.icltacao perante a 
Adrninistracao a licitante que as tendo aceitado sem objecao, venha a apontar, depois da 
abertura dos envelopes de habilitacao, falhas au irregularidades que o viciaram, hip6tese em 
que tal cornunicacao nao tera efeito de recurso. 
3.6. A irnpuqnacao de que trata o item acima, se houver, devera ser apresentada de 
conformidade com artigo 41 ,  paraqrato 1°, da Lei N° 8.666/93 e alteracoes subsequentes. 
3. 7- Acolhida a peticao contra o ato convocat6rio sera designada nova data para a 
realizacao do certame. 

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITA(,;AO - ENVELOPE "A". 

J 4.2- OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO CONSISTIRAO DE: 

4. 1- Os Documentos de Habilitacao deverao ser apresentados da seguinte forma: 
a) Em originais au publicacao em Orgao Oficial, au, ainda, por qualquer processo de c6pia 
autenticada em Cart6rio, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento 
comprobat6rio devera ser exibido exclusivamente em original; 
b) Deniro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hip6tese do 
documento nae canter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de 
declaracao au requlamentacao do 6rgao emissor que disponha sabre a validade do mesmo. 
Na ausencia de tal declaracao au requlamentacao, o documento sera considerado valido 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissao: 
c) Rubricados e numeracies sequencialmente, na ordem deste Edital, da primeira a ultima 
paqina, de modo a refletir seu numero exato; 
4 . 1 .2 Na forma do que disp5e o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12 .2006 ,a 
cornprovacao da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato. 
4 . 1 .3  Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, par ocasiao de participacao 
neste procedimento licitat6rio, deverao apresentar toda a docurnentacao exigida para efeito 
de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restricao. 

4 . 1 .4  Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis (Lei n" 123/2006 e suas alteracoes), contado a 
partir do momenta em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para 
reqularizacao da docurnentacao, pagamento au parcelamento do debito, e ernissao de 
eventuais certid5es negativas au positivas com efeito de certidao negativa. 
4 .1 .5 A nao-reqularizacao da docurnentacao, no prazo previsto no item anterior, irnplicara 
decadencia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n° 
8.666/93, sendo facultado a Administracao convocar as licitantes remanescentes, na ordem 
de classificacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacso. 
4.1 .6  Sera inabilitado o licitante que nao atender as exigencias deste edital referentes a fase 
de habilitacao, bem coma apresentar as documentos defeituosos em seu conteudo e forma, 
e ainda, a ME au EPP que nao apresentar a reqularizacao da documentacao de 
Regularidade Fiscal e trabalhista no prazo definido no item "4.1.4" acima. 

4.2 .1 - Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido par esta Prefeitura Municipal, dentro 
do prazo de validade, guardada a conformidade com o objeto da licitacao. 
4.2.2 - 4.2.4.3-Declarac;:ao expressa de que atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da 
CF/88, conforme modelo do Anexo V, com identiflcacao do assinante. 

4.2.2- HABILITA(,;AO JURiDICA: 

4.2 .2.1-Cedula de identidade do responsavel legal ou siqnatario da proposta. 
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4.2.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial 
em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por acoes, acompanhado da data 
da assemblela que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, 
inscricao do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercicio. 
4.2.2.3-Prova de inscricao na: 
a) Fazenda Federal (CNPJ); 
b) Fazenda Municipal (Cartiio de lnscricao do ISS). 

4.2.3- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

4.2.3.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicilio ou sede do licitante. 
a) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da 
certidiio de regularidade de debitos relativos a Creditos tributarios Federais e a Divida Ativa 
da Uniiio (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta 
RFB/PGFN n° 1 .751 ,  de 2 de outubro de 2014; 
b) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves de 
Certidiio Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Estadual; 
c) A cornprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves 
de Certidiio Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Municipal. 
4.2.3.2- Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Service - 
FGTS, atraves de Certificado de Regularidade de Situacao - CRS; 
4.2.3 .3- Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, 
mediante a apresentacao de certidiio negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1 o de maio de 1943. 
4.2.3.4 Por ocasiiio da participacao das Micro e Pequenas Empresas e Empresas de 
Pequeno Porte: 
a) Na forma do que dlspoe o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, a cornprovacao da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato. 
b) Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasiiio de participacao neste 
procedimento licitat6rio, deveriio apresentar toda a docurnentacao exigida para efeito de 
cornprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restricao. 
c) Havendo alguma restricao na cornprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando a partir do momenta em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, para reqularizacao da documentacao, 
pagamento ou parcelamento do debito, e emissiio de eventuais certid6es negativas ou 
positivas com efeito de certidiio negativa. 
d) A nao reqularizacao da docurnentacao, no prazo previsto no item anterior, irnplicara decadencia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Adrninistracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificacao, para assinatura do contrato, ou revogar a licitacao. 
e) Sera inabilitada a licitante que niio atender as exiqencias deste edital referentes a fase de habilitacao, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteudo e forma, e ainda, a ME ou EPP que nao apresentar a regulariza,;;ao da documentacao de Regrularidade 
Fiscal e Trabalhista �o pra_zo definido no item c acima. 2 

4.2.4- QUALIFICA�AO TECNICA: (/ 

4.2.4.1-Prova de inscricao ou registro e da quitacao das anuidades da licitante, junta ao 
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA). j 
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4.2.4.2 - Oeclaracao da empresa que conhece o local aonde serao executados os services 
e se inteirou de todas as informacoes para formulacao de sua proposta. 
4.2.4.3-Comprovai;:ao do licitante de possuir, como responsavel tecnico em seu quadro 
permanente, na data da licitacao, profissional de nivel superior, reconhecido pelo CREA, 
detentor de CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, devidamente registrada na entidade 
profissional competente, comprovando a execucao, pelo profissional indicado, de services 
de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoloqica e operacional equivalentes 
ao objeto da licitacao, vedada a participacao de profissional como responsavel tecnico de 
mais de uma licitante, caso em que, constatado tal fato, devera o profissional optar por uma 
das licitantes, inabilitando-se as demais, sob pena de inabilitacao surnaria de todas as 
concorrentes. 
4.2.4.4- Entende-se, para fins deste Edita!, como pertencente ao quadro permanente: 
a) 0 empregado, comprovando-se o vinculo empregaticio atraves de copia da "ficha ou livro 
de registro de empregado" ou copia da Carteira de Trabalho e Previdencla Social - CTPS, 
ou contrato de prestacao de services. 
b) O socio, comprovando-se a participacao societaria atraves de copia do Contrato social. 
4.2.4.5 - Nao serao aceitos atestados de Fiscalizacao, Supervisao, Gerenciamento, 
Controle Tecnol6gico ou Assessoria Tecnica de Obras. 
4.2 .4.6 - Declaracao conforme o estabelecido no Art. 30, paraqrafo 6° da Lei n° 8.666/93 e 
suas alteracoes, que disp6e da instalacao de canteiros, rnaquinas, equipamentos e pessoal 
tecnico especializado para a realizacao do objeto da licitacao, com relacao dos 
equipamentos e pessoal. 
4.2.4. 7 - Declaracao expressa do responsavel tecnico que concorda com sua inclusao na 
equipe tecnica. 

4.2.5- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA: 

4.2 .5 .1- Tratando-se de Sociedade An6nima, publicacao em Diario Oficial ou jornal de 
grande circulacao ou copra autenticada do Balance Fiscal correspondente ao ultimo 
exercicio social encerrado devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, 
com as respectivas demonstra,;:6es de Conta de Resultados. Os demais tipos societarios 
deverao apresentar c6pias autenticadas do Balance Patrimonial do ultimo exercicio social, 
devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, reservando-se a 

COMISSAO o direito de exigir a apresentacao do Livro Diario para verificacao dos valores. 
assinados por contador habilitado, bem como por socio, gerente ou diretor, acompanhado 
do Termo de Registro de Abertura e Encerramento do Livro Diario, este, devidamente 
registrado na Junta Comercial do estado sede do licitante, facultando-se ao Presidente da 
Comissao o direito de exigir a apresentacao do Livro Diario para verificacao de valores; 
4.2 .5 .3 - Certidao negativa de falencia au concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa juridica, no minimo dentro do prazo de validade; 
4.3 - A licitante devera fornecer, a titulo de intormacao, nurnero de telefone, fax, e pessoa 
de contato, preferencialmente local. A ausencia desses dados nao a tornara inabilitada. 
4.4 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 

Envelope n° 01 (Documentos de Haoilitacao), ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste edital, ou com irregularidades, serao considerados inabilitados, nao se 
admitindo complernentacao posterior. 
4 .4.1- Na forma do que disp6e o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12 .2006 ,  a 
cornprovacao da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato. 
4 .4 .1 .1-  Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasiao de participacao 
neste procedimento licitat6rio, deverao apresentar toda a docurnentacao exigida para efeito 
de cornprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente algum 
restricao. ,) f 
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4.4.1 .2- Havendo alguma restricao na cornprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir do momenta em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, para reqularizacao da docurnentacao, 
pagamento ou parcelamento do debito, e emissao de eventuais certid6es negativas ou 
positivas com efeito de certidao negativa. 
4.4.1.3- A nao-reqularizacao da docurnentacao, no prazo previsto no item anterior, irnplicara 
decadencia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n° 
8.666/93, sendo facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de ctassiflcacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao. 
4.4.1.4 - Sera inabilitado o licitante que nae atender as exiqencias deste edital referentes a 
fase de habilitacao, bem come apresentar os documentos defeituosos em seu conteudo e 
forma, e ainda, a ME ou EPP que nao apresentar a reqularizacao da docurnentacao de 
Regularidade Fiscal e Trabalhista no prazo definido no item "4.4.1.2" acima. 

5.0- DA PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE "B" 

5. 1-  As propostas deverao ser apresentadas em papel timbrado da firma, preenchidas em 
uma unica via datilografada/digitada ou impressa por qualquer processo mecanico, 
eletronico ou manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado. 

5.2-AS PROPOSTAS DE PRECOS DEVERAO, AINDA, CONTER: 

j 
t 

6.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO 

5 .2 .1-  A razao social, local da sede e o nurnero de inscricao no CNPJ da licitante; 
5.2.2- Assinatura do Representante Legal e do Engenheiro Responsavel Tecntco: 

5.2.3- lndicacac do prazo de validade das propostas, nao inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da apresentacao das mesmas; 
5.2.4- Pre90 total proposto, cotado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, ja 
consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributes, mao-de-obra e transporte, 
incidentes direta ou indiretamente no objeto deste Edita!; 
5.2.5- Planilha de Orcarnento, contendo precos unitarios e totais de todos os itens 
constantes do ANEXO Ill - MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA. 
5.2.6- Na elaboracao da Compcsicao de Precos Unitarios, devera center lodes os insumos e 
coeficientes de produtividade necessaries a execucao de cada service, quais sejam 
equipamentos, mao-de-obra, totalizacao de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, 
totalizacao de impastos e taxas, e quaisquer outros necessaries a execucao dos servicos. 
5.2. 7- Na slaboracao da Proposta de Preco, o licitante devera observar as seguintes 
condicoes: Os precos unitarios propostos para cada item constante da Planilha de 
Orcarnento dsverao incluir todos os custos diretos e indiretos, tais come: materiais. custo 
horario de utilizacao de equipamentos, mao-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, 
despesas administrativas, transportes, seguros e lucre. 
5.2.8- Correrao per conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar 
de explicitar em sua proposta. 
5.2.9- Ocorrendo diverqencia entre os valores propostos, prevalecerao os descritos per 
extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitario e total, prevalecera o valor 
unitario. 
5 .2 .10- Declaracao de que assume inteira responsabilidade pela execucao dos services. 
objeto deste Edita!, e que serao executados conforme exiqencia editalicia e contratual, e que 
serao iniciados dentro do prazo de ate 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data 
de rece bimento da Ordem de Service. 

�. 
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6.1-  A presente l.icitacao na modalidade TOMADA DE PRECOS sera processada e julgada 
de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei n2 8.666/93 e suas alteracoes 
posteriores. 
6.2- Ap6s a entrega dos envelopes pelos licitantes, nao serao aceitos quaisquer adendos, 
acrescimos ou supressoes ou esclarecimento sobre o conteudo dos mesmos. 
6.3- Os esclarecimentos, quando necessaries e desde que solicitados pela Comissao deste 
Municipio, constarao obrigatoriamente da respectiva ata. 
6.4- E facultado a Cornissao ou autoridade superior, em qualquer fase da l.icitacao, 
promover diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, 
vedada a inclusao de documentos ou inforrnacoes que deveria constar originariamente da 
proposta. 
6.5- Sera lavrada ata circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitat6rio, que 
sera assinada pela Cornissao de Licitacao e os licitantes presentes, conforme disp6e § 12 do 
art. 43 da Lei de l.icitacoes. 
6.6- O recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitacao e a proposta de 
preco, sera realizado simultaneamente em ato publico, no dia, hora e local previsto neste 
Ed ital. 
6. 7- Para a boa conducao dos trabalhos, os licitantes deverao se fazer representar por, no 
maximo, 02 (duas) pessoas. 
6.8- Os membros da Cornissao e 02 (dois) licitantes, escolhidos entre os presentes como 
representantes dos concorrentes, exarninarao e rubricarao todas as folhas dos Documentos 
de Habilitacao e Propostas de Precos apresentados; 
6.9- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITAC.A.O, "B" "PROPOSTA DE 
PRECOS", proceder-se-a com a abertura e a analise dos envelopes referentes a 

documentacao. 

6.10- A Cornissao podera, ao seu exclusivo criterio, proclamar na mesma sessao, o 
resultado da habihtacao, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os 
interessados; 
6 . 1 1 -  Divulgado o resultado da habilitacao, a Cornissao, ap6s obedecer ao disposto no art. 
109, inciso I, alinea "a', da Lei de l.icitacoes, fara a devolucao aos inabilitados, dos seus 
envelopes "proposta de precos", lacrados. 
6.12 -  Abertura das propostas de precos das licitantes habilitadas, que serao examinadas 
pela Comissao e pelas licitantes presentes. 
6.13- Divulqacao do resultado do julgamento da proposta de precos e observancia ao prazo 
recursal previsto no art. 109, inciso I, alinea "b", da Lei nQ 8.666/93. 

6.14- Ap6s a fase de habilitacao, nao cabe deslstencia de proposta, salvo motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Cornissao de l.icitacao. 

-r--. 

7.0- DO CRITERIO DE JULGAMENTO 
A) -AVALIAc;Ao DOS DOCUMENTOS DE HABILITAc;Ao- ENVELOPE "A" 

7.1-  Compete exclusivamente a Comiasao avaliar o merito dos documentos e informac;:6es 
prestadas, bem coma julgar a capacidade tecnica, econ6mica e financeira de cada 
proponente e a exeqOibilidade das propostas apresentadas. 
7.2- A habllitacao sera julgada com base nos Documentos de Habilitacao apresentados, 
observadas as exiqencias pertinentes a Habilitacao Juridica, Regularidade Fiscal e 
trabalhista, Oualificacao Tecnica e a Oualificacao Econ6mica e Financeira. 

B)-AVALIAc;Ao DAS PROPOSTAS- ENVELOPE "B" 

7.3- A presente licitacao sera julgada pelo criteria de EMPREITADA POR MENOR <;O 
GLOBAL, conforme inciso I , §  1°  do art. 45 da Lei das l.icitacoes. 
7.4- Serao desclassificadas as propostas: * 
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7.4.1- Que nao atenderem as especiflcacoes deste Edital de Tomada de Precos: 
7.4.2- Que apresentarem precos unitarios irris6rios, de valor zero, ou precos excessivos ou 
inexequiveis (na forma do Art. 48 da Lei de l.icitacoes), au superiores ao valor estimado 
para esta licitacao, constante do item 1 .2  deste edital; 
7.4.3- Que apresentarem condicoes ilegais, ornissoes, erros e diverqencia au conflito com 
as exiqencias deste Edita I; 
7.4.4- Na proposta prevalecera, em caso de discordancia entre as valores nurnericos e par 
extenso, estes ultimas. 
7.4.5- Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta Tomada de 
Precos, nem preco au vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 
7.4.6- Os erros de soma e/ou rnultiplicacao, bem coma o valor total proposto, 
eventualmente, configurado nas Propostas de Precos das proponentes, serao devidamente 
corrigidos, nao se constituindo, de forma alguma, coma motive para desclassificacao da 
proposta. 
7.4.7- No caso de empate entre duas au mais propostas, como criteria de desempate a 
classificacao se tara, obrigatoriamente, par sorteio, vedado outro processo. 
7.4.7.1- Entende-se par empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez par cento) 
superior ao melhor preco, 
7.4. 7.2- Para efeito do disposto no 7.4 .7.1, ocorrendo o em pate, proceder-se-a da seguinte 
form a: 
I - a microempresa au empresa de pequeno porte mais bem classificada pcdera apresentar 
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de quinze 
minutes, sob pena de preclusao, situacao em que sera adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 
II - Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do incise I deste item, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na hip6tese do item 7.4. 7.1 deste Ed ital, na ordem classificat6ria, para o exercicio do 
mesmo direito, tarnbern todos no prazo de quinze minutes cada, sob pena de preclusao; 
I l l - no caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.4.7.2, incise I deste 
Edital, sera realizado sorteio para definir aquele que primeiro podere apresentar melhor 
oferta. 
7. 4. 7. 3- Na hip6tese da nso-contrsteceo nos termos pre vistas no item 7. 4. 7. 2 deste Edita/, o 

objeto licitado sere adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.4. 7.4 - 0 disposto no item 7.4.7.2 somente se epiicere quando a melhor oferta inicial nao 
liver sido apresentada par microempresa au empresa de pequeno porte. 
7.4.8- No caso de empate entre duas au mais propostas, coma criteria de desempate a 

ctassificac;ao se tere, obrigatoriamente, par sorteio, vedado outro processo. 
7.4.9 - Quando for constatado o empate, conforme estabelece as Artigos 44 e 45 da Lei 
Comptementar 123, de 14 de dezembro de 2006, a comissao de licitar;ao apticara as 
ctitenos para desempate em favor da microempresa au empresa de pequeno porte, da 
seguinte forma: 
7.4.9.1 - Entende-se par empate aque/as situac;oes em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais au ate 10% (dez par 
cento) superior ao melhor preco. 
7 .4.1 O - Para efeito do disposto no 7.4.9 .1 ,  ocorrendo o em pate, proceder-se-a da seguinte 
form a: 
I - a microempresa au empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar 
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco 
minutes, sob pena de preclusao, situacao em que sera adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; j 

;f 
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II - Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do inciso I deste item, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na hip6tese do item 7.4.9.1 deste Edita!, na ordem classificat6ria, para o exercicio do 
mesmo direito, tarnbern todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena de preclusiio; 
Ill - no caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.4.9.1 deste Edital, 
sera realizado sorteio para definir aquele que primeiro podera apresentar melhor oferta; 
7 . 4 . 1 1  -  Na hip6tese da nao-contratacao nos termos previstos no item 7 . 4 . 1 0  deste edital, o 
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7 . 4 . 1 2  -  0  disposto no item 7 . 4 . 1 0  somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao 
liver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7 . 4 . 1 3 -  De conformidade com o parecer da CPL, nao constituira causa de inabilitacao nem 
de desclassiffcacao da proponente a irregularidade formal que nao afete o conteudo ou a 
idoneidade da proposta e/ou documentacao; 

8.0- DA ADJUDICA<;AO E DA HOMOLOGA<;AO 

8 . 1 -  A  Hornoloqacao e a Adjudicacao da presente licitacao ao licitante vencedor sera 
efetivada mediante termo circunstanciado, obedecida a ordem classificat6ria, depois de 
ultrapassado o prazo recursal; 
8.2- A Hornoloqacao desta licitacao e a Adjudicacao do seu objeto em favor da licitante cuja 
proposta de precos seja classificada em primeiro lugar sao da cornpetencia da Secretaria de 
Esporte, Laser e Juventude . 
8.3- A Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo se reserva o direito de nao homologar e 
revogar a presente licitacao, por razoes de interesse publico decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, mediante parecer escrito e fundamentado sem 
que caiba a qualquer das licitantes o direito. 

9.0- DO CONTRATO 

9 . 1- Sera celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa a presente Tomada de 
Prec;:os, que devera ser assinado pelas partes no prazo de 02 (dois) dias consecutivos, a 
partir da data de convocacao encaminhada a licitante vencedora. 
9.2- A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o "Termo de Contrato" no prazo 
estabelecido no subitem anterior, caracterizara o descumprimento total da obriqacao, 
ficando sujeita as penalidades previstas no item 1 8 . 1 ,  sub-alinea "b.t" do Edita!; 
9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora e 
seu Anexo, bem como os demais elementos concernentes a licitacao, que serviram de base 
ao processo licitat6rio. 
9.4- 0 prazo de convocacao a que se refere o subitem 9 . 1 ,  podera ter uma unica 
prorroqacao com o mesmo prazo, quando solicitado pela licitante, e desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administracao. 
9.5- E facultado a Adrninistracao, quando o convocado nae assinar o "Termo de Contrato" 
no prazo e condicoes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a 
ordem de classificacao estabelecida pela Comissiio, para faze-lo em igual prazo e nas 
mesmas condicoes propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitacao consoante 
preve a Lei nQ 8.666/93 e suas alterac;:6es posteriores. 

10.0- DOS PRAZOS 

1 0 . 1  -  Os services objeto desta licitacao deverao ser executados e concluidos ate 30 (trinta) 
dias. contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos term s da Lei 
8.666/93 e suas alterac;:6es. 
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10.2- Os pedidos de prorroqacao deverao se fazer acompanhar de um relat6rio 
circunstanciado e do novo cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condicoes 
propostas. Esses pedidos serao analisados e julgados pela fiscalizacao da Secretaria de 
Esporte, Laser e Juventude da Prefeitura Municipal de Mucambo. 
10.3- Os pedidos de prorroqacao de prazos serao dirigidos a Secretaria de Esporte, Laser e 
Juventude e Urbanismo, ate 10 (dez) dias antes da data do terrnino do prazo contratual. 
10.4- Os atrasos ocasionados por motive de forc;:a maier ou caso fortuito, desde que 
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria de Esporte, Laser e 
Juventude da Prefeitura Municipal de Mucambo, nao serao considerados como 
inadimplemento contratual. 

11.0-DAS OBRIGACOES DA CONTRAT ANTE 

1 1 . 1 -A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias 
ao pleno cumprimento das cbriqacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante 
estabelece a Lei nQ 8.666/93 e suas alteracoes posteriores; 
11.2-Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual; 
11.3-Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do 
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas; 
11.4-Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas 
devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

12.0-DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

12.1-Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condicoes e prazos 
estabelecidos nesta Tomada de Prec;:os, no Termo Contratual e na proposta vencedora do 
certame; 
12.2-Manter durante toda a execucao do objeto contratual, em compatibilidade com as 
obriqacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualiticacao exigidas na Lei de 
l.icitacoes: 
12 .3- Utilizar profissionais devidamente habilitados; 
12 .4 - Substituir os profissionais nos cases de impedimentos fortuitos, de maneira que nao 
se prejudiquem o born andamento e a boa prestacao dos services: 
12 .5- Facilitar a acao da fiscallzacao na inspecao dos services, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 
12 .6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Mucambo, mesmo no caso de ausencia 
ou ornissao da fiscalizacao, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos 
aos seus interesses, que possam interferir na execucao do contrato, quer sejam eles 
praticados por empregados, prepostos ou rnandatarios seus. A responsabilidade se 
estendera a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas 
preventivas contra esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das 
autoridades competentes e das disposicoes legais vigentes; 
12 .  7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo 
que a CONTRATADA nao devera, mesmo ap6s o termino do contrato, sem consentimento 
previo, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informacoes 
especificadas no paraqrafo anterior, a nao ser para fins de execucao do contrato; J 
12 .8-  Providenciar a imediata correcao das deficiencias e/ ou irregularidades apontadas pela 
CONTRA TANTE; 
12 .9-  Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, tarnbern, de sua 
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam 
sobre a prestacao dos servic;:os contratados inclusive as contribuicoes previdenciarias fiscais 
e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando 
excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Mucambo por eventual 
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autuacoes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplencia da CONTRATADA, 
com reterencia as suas obriqacoes, nae se transfere a Prefeitura Municipal de Mucambo; 
12.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda docurnentacao referente ao pagamento dos 
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto 
do CONTRATO; 
12 . 1 1 -  Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejufzos que forem causados 
a Uniao, Estado, Municfpio ou terceiros, decorrentes da prestacao dos services: 
12.  12- Respeitar as normas de seguranc;:a e medicina do trabalho, previstas na 
Consolidacao das Leis do Trabalho e legislac;:ao pertinente; 
12 .13- Responsabilizar-se pela adocao das medidas necessarias a protecao ambiental e as 
precaucoss para evitar a ocorrencia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o 
disposto na leqislacao federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, 
publicada no D.O.U. de 13/02/98; 
12.14- Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Publico e terceiros 
por eventuais danos ao meio ambiente causados por acao ou ornissao sua, de seus 
empregados, prepostos ou contratados; 
12.15- A CONTRA TADA estara obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas 
as exigencias e condicoes a seguir estabelecidas: 
a) Preslar os services de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da 
ABNT. 
b)- Atender as normas da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) e demais 
normas internacionais pertinentes ao objeto contratado; 
c)- Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, desempenho e qualidade dos 
services e bens, bem como de cada material, rnateria-prirna ou componente individualmente 
considerado, mesmo que nao sejam de sua tabricacao, garantindo seu perfeito 
desempenho; 
d)- Registrar o Contrato decorrente desta licitacao no CREA, na forma da Lei, e apresentar o 
comprovante de "Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART" correspondente, antes da 
apresentacao da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Mucambo, sob pena de 
retardar o processo de pagamento; 

13.0- DA DURA<;:AO DO CONTRATO 

13. 1- 0 contrato tera um prazo de vigencia a partir da data da assinatura conforme projeto 
basico podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n2 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e alteracoes posteriores. 

14.0 DAS CONDl<;:OES DE PAGAMENTO 

14.1-  A fatura relativa aos services mensalmente prestados devera ser apresentada a 
Secretaria de Esporte, Laser e Juventude, ate o 10° (decimo) dia util do mes subsequents a 
reahzacao dos services, para fins de conferencia e atestacao da execucao dos services. 
14.2. A fatura constara dos services efetivamente prestados no perfodo de cada mes civil, 
de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mes. cujo valor sera apurado 
atraves de rnedicao; 
14.3-Caso a rnedicao seja aprovada pela Secretaria de Esporte, Laser e Juventude, o 
pagamento sera efetuado ate o 30° (triqesirno) dia ap6s o protocolo da fatura pelo(a) 
CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Mucambo. 

15.0-DA FONTE DE RECURSOS 
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15.1-As despesas decorrentes da contratacao correrao per conta da dotacao orcarnentaria 
n° 12.01.27.812.2702.2.060, elemento de despesa n° 3.3.90.39.00. Os recurses serao 
oriundos do Tesauro Municipal. 

16.0-DO REAJUSTAMENTO DE PRECO 

16.1-0s prec;:os sac firmes e irreajustaveis pelo perfodo de 12 (doze) meses, a contar da 
data da apresentacao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os prec;:os 
contratuais poderao ser reajustados, tomando-se per base a data da apresentacao da 
proposta, com base no INCC - indice Nacional da Construcao Civil ou outro equivalente que 
venha a substitui-lo, case este seja extinto. 

17.0- DAS ALTERACOES CONTRATUAIS 

17 . 1 -  A  CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, 
acrescirnos ou supressoes no quantitative do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e 
cinco per cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto n o §  1°, art. 65, 
da Lei no 8.666/93 e suas alteracoes posteriores. 

18.0-DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 

18.1-Pela inexecucao total ou parcial das obriqacoes assumidas, garantidas a previa defesa. 
a Administracao podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancces: 
a) Advertencia. 
b) Multas de: 
b.1)  10,0% (dez per cento) sobre o valor contratado, em case de recusa da licitante 
vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data 
da notificacao feita pela CONTRA T ANTE 
b.2) 0,3% (Ires decirnos per cento) sobre o valor da parcela nae cumprida do Contrato, por 
dia de atraso na entrega do objeto contratual, ate o limite de 30 (trinta) dias; 
b.3) 2,0% (dois per cento) cumulativos sobre o valor da parcela nae cumprida do Contrato e 
rescisao do pacto, a criteria Secretaria de Esporte, Laser e Juventude de Mucambo - CE, 
em case de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos. 
b.4) Os valores das multas referidos nesta clausulas serao descontados "ex-officio" da 
CONTRATADA, mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de credito em seu 
favor que mantenha junto a Secretaria de Esporte, Laser e Juventude de MucamboCE, 
independente de notificacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial; 
c) Suspensao ternporaria do direito de participar de licitacao e impedimenta de contratar 
com a Adrninistracao, pelo prazo de ate 02 (dois) anos; 
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, 
enquanto perdurarem os motives determinantes da punic;:ao ou ate que a CONTRATANTE 
promova sua reabihtacao. 

19.0- DAS RESCISOES CONTRATUAIS 

19 . 1 -  A rescisao contratual pod era ser: 
19.2- Determinada per ate unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos cases enumerados 
nos incises I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93; 
19.3- Arniqavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja 
convenlencia da Administracao; 
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19.4- Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem 
que haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares 
comprovados, quando os houver sofrido; 
19.5- A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequencias 
previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93. 

20.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

20.1- Os recursos cabiveis serao processados de acordo com o que estabelece o art. 109 
da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes. 
20.2- Os recursos deverao ser interpostos mediante peticao devidamente arrazoada e 
subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida a Comissao de Licitacao da 
Prefeitura Municipal de Mucambo. 
20.3- Os recursos serao protocolados na Secretaria de Adrninistracao e Financas do 
Municipio de Mucambo - CE junto a Cornissao de l.icitacao. 

21.0- DAS DISPOSICOES FINAIS 

2 1 . 1 -  A apresentacao da proposta implica na aceitacao plena das condicoes estabelecidas 
nesta TOMADA DE PREyOS. 
21.2 - Esta licitacao podera ser, em caso de feriado, transferida para o primeiro dia util 
subsequents, na mesma hora e local. 
21.3- Para dirimir quaisquer duvidas, o proponente podera dirigir-se a Cornissao de 
Licitacao, na sede da Prefeitura Municipal de Mucambo, durante o periodo das BhOOmin as 
12h00min, de segunda a sexta-feira. 
21.4- Conforme a leqislacao em vigor, esta licitacao, na modalidade Tomada de Precos 
podera ser: 
a) anulada, a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do 
processo; 
b) revogada, por conveniencia da Administracao, decorrente de motivo superveniente, 
pertinente e suficiente para justificar o ato; 
21.5- Os cases omissos serao resolvidos pela Cornissao Permanente de l.icitacao nos 
termos da leqislacao pertinente. 

22.0- DO FORO 

22.1-  Fica eleito o foro da Comarca de Muc 
qualquer controversia oriunda do present 
administrativa, renunciando-se, desde j , a 

mbo-CE, Estado do Ceara, para dirimir toda e 
edital, que nao possa ser resolvida pela via 
alquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Mucamb - C , 08 e No embro de 2019. 

FRAN O 10 LMEIDA AGUIAR 
PRESI TE DA CPL ;Ji(' 

�W@�Co I  
CoAo BATISTA souZA ·osrA 

MEMBRO 

�cbJ�Ja.O�� 
MARIA DE FATIMA LIMA OLEGRIOAcANTARA 

MEMBRO 
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