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9.10.3.2.1 O desconto ofertado deverá ser aplicado sobre Iodos os itens da
planilha, em conformidade ao item 7.12 deste edital

9.10.3.3. Plani|ha de composição de preços unitários, formuladas com base nos
arquivos disponibilizados no ANEXO XVI - Planilha Orçamentária Estimada Do Projeto
Executivo

9.10.3.4. Cronógrama físico e financeiro preliminar, conforme ANEXO XVII - Quadro
01, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, não se admitindo parcela na forma
de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execução e a

previsão de desembolso orçamentário estabelecida neste Edital e seus Anexos;

9.10.3.4.1. O cronograma físico financeiro conforme ANEXO XVII, estará
também, sujeito a ajustes, em função de motivos de interesse do r/lunicípio de
Nova Viçosa, desde que devidamente autuado em processo, contemporâneo à
sua ocorrência (Art. 57 da Lei 8.666/93).
9.10.3.5. A Composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas BDI, discriminando todas as parcelas que o compõem,conforme ANEXO XV;
9.10.3.5.1. Nas propostas o percentual de taxas de Bonificação e Despesas
Indiretas (BDI), deverão incidir sobre o valor global.

9.10.3.6. Coíliposição analítica do percentual dos Encargos Sociais - ES,
discriminando todas as parcelas que o compõem.

9.10.3.7. Todos osj documentos deverão estar devidamente assinadose datados pelo
licitante ou por seu representante legal, bem como rubricadas em todas as suas folhas;
9.10.4. Apresentação dos documentos de habilitação conforme item 10 deste edital.
9.10.5. No caso de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento da

documentação pelo sistema eletrônico COMPRASNET. a documentação poderá ser enviada

para o endereço i eletrdnicordc835Q@omail.com, sendo tal documentação divulgada
posteriormente no sítio www.novavicosa.ba.Qov.br para conhecimento de todos os
participantes.

9.11.A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste
Capítulo, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
9.12. Na hipótese da PROPOSTA FINAL DE PREÇO não ser aceita, por qualquer motivo, ou
se a licitante não atender às exigências habilitatórias, a COMISSÃO examinará a proposta
subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda aos termos do Edital

10. DA HABILITAÇÃO
10.1. A comprovação do cumprimento das exigências relativas à HABILITAÇÃO JURÍDICA,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA
pela licitante que tiver ofertado o maior desconto final, será realizada;
10.1.1.Mediante consulta "on-line" no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-

SICAF, sendo verificados os níveis validados referentes a:
I. Credenciamento

II. Habilitação jurídica
III. Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

a) Receita Federal do Brasil - Receita
b) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

c) Instituto Nclcional do Seguro Social - INSS
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:(73) 3208-1124 E-mail: rdc8350(5)gmail.com - CNPJ ns 13.761.531/0001-49
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d) Tribunal Superior do Trabalho - Trabalhista

IV. Regularidade Fiscal Estadual/Municipal
a) Receita Estadual/Distrital

b) Receita Muqicipai
V. Qualificação Econômico-Fínanceira

a) A comprovação de boa situação financeira da empresa através dos índices de Liquidez
Gerai (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). que deverão ser maiores ou
iguais a 1,00(um inteiro);
10.1.1.1. Será verificada a composição societária das empresas a serem contratadas, no
sistema SiCAF, para comprovar a inexistência de servidores do órgão contratante na
relação de sócios.

10.1.1.2. Caso a LIcitante não esteja com sua Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal /

Trabalhista, e Qualificação Econômico-Financeira válidas perante o SiCAF e sítio oficiai
correspondente e apresente cópia do Recibo de Solicitação de Serviço entregue à sua
Unidade Cadastradora no prazo regulamentar, na sessão pertinente, nos termos do art. 37

da Instrução Normativa n® 2, de 11/10/2010, a COMISSÃO fará diligência junto à SLTI;

10.1.2. A Comissão verificará mediante consulta "online"nos respectivos sítios eletrônicos dos

órgãos oficiais:

|

10.1.2.1. A existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de

EMPRESAS Inidôneas e Suspensas /CGU, disponível no Portai da Transparência
(www.portaidatransparencia.gov.br);

10.1.2.2. A existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa
no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa e
inelegibiiidade disponível no Portai do CNJ;

10.1.2.3. A Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU -

(https://contas.tci|j.gov.br)

10.1.2.4. A validação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a
Justiça do Trabalho, ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Título Vll-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e
instituída pela Lei n^ 12.440, de 07/07/2011;
I

10.1.2.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, para a

habilitação das ME/EPPS, será assegurado o prazo de cinco dias úteis (prorrogável por
igual período, desde que solicitado por escrito pela licitante e aceito pela COMISSÃO), cujo

o termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente ME ou EPP for declarada
vencedora do certame, após classificação e desempate, se ocorrer, para a regularização da

documentação, ^ emissão de eventuais certidões válidas.
10.2. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de

Fornecedores - SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 11.10.10, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à
Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-financeira e à Regularidade Fiscal e Trabalhista, nas
condições seguintes:

10.3. HABILITAÇÃO Jurídica
10.3.1. Cédula de identidade e registro comercial, no caso de empresário individual;

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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10.3.2. 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

documentos de ejeição e posse de seus administradores;

10.3.3. Inscrição do contraio social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de

sociedades simples, com indicação das pessoas naturais incumbidas da administração da
sociedade, seus poderes e atribuições;
10.3.3.1. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade

estrangeiralem funcionamento no País e ato de registro ou autorização para
funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

10.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMÍCO-FINANCEIRA
10.4.1.Certidão qegativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
Distribuidor Judicial da sede da licitante. Justiça Comum;

10.4.2. balanço patrimonial e demonstração contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma de Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados,
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta,

tomando como 'base a variação ocorrida no período, do índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-Dl), publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou outro
indicador que o venha a substituir;

10.4.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e

demonstrarão contábeis assim apresentados:

10.4.2.1.1. Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76(Sociedade Anônima); ou
10.4.2.1.2. Publicados em Diário Oficial; ou
10.4.2.1.3. Publicados em jornal de grande circulação; ou

10.4.kl.4. Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede
ou domicílio do licitante;

10.4,2.1.5. Sociedades limitadas (Ltda.)

10.4,p,1.6. Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Aberturas e
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
10.4.2.1.7. Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente
registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

10.4.2.2. sjociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar n° 123,
de 14/12/06 • Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional.

10.4.2.2.1. Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Aberturas e
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

domibílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

10.4.2.2.2. Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente
registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;
10.4.2.3. Sociedade criada no exercício em curso;

10.4.2.3.1. Fotocópia do balanço de abertura devidamente registradas ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

10.4.2.4. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar

assinados|por Contador ou por outro profissional equivalente devidamente registrado
no Conseltíio Regional de Contabilidade.
Endereço; Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:(73) 3208-1124 E-maíí: rdc8350(S)gmail.com - CNPJ n® 13.761.531/0001-49
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10.4.3. Comprovàção de que possui patrimônio liquido igual"oD superior a 10% (dez por
cento) do valor de sua PROPOSTA DE PREÇOS;
10.4.4. Deverá ser comprovada a boa situação econômico-financeira dos iicitantes, que será
demonstrada com base nos seguintes parâmetros, sendo inabilitados os que apresentarem

resultado menor t]ue 01 (um), salvo se atenderem o disposto no item 10.4,3em qualquer dos
índices abaixo:

10.4.4.1. índice de Liquidez Geral (LG), onde:
LG=

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

fIaSSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
10.4.4.2. índice de Solvência Geral (SG), onde:
SG =

ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

10.4.4.3. índice de Liquidez Corrente (LC), onde:
LC=

ATIVO CIRCULANTE

FjASSIVO CIRCULANTE
10.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.5.1. As empresas não inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SíCAF, a verificação será feita mediante a apresentação dos seguintes

documentos:|

10.5.1.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
10.5.1.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual
ou do

Distrito Federal ou Municipal, se houver, relativo à sede da licitante,

pertinen e ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;

10.5.1.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, compreendendo a
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida

Ativa dá União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), da sede da licitante;

10.5.1.4. Certidão Negativa de Débito, ou Certidão positiva com efeito negativo

referente à Contribuição Previdenciária e às de terceiros, expedida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), da sede da licitante;

10.5.1.5. Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS, da sede da licitante.
10.5.1.e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça
do Trabalho, em plena validade.
10.5.1.7. A validade das certidões relativas à comprovação da Qualificação

Econônjico-Financeira e da Regularidade Fiscal, exigidas nos subitens 10.4 e 10.5

do item 10, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as
mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, o Município de Nova
Viçosa convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de

sua expedição, ressalvada a hipótese de a licitante comprovar que o documento
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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pertinerte:

10.5.2. Caso alguma Certidão seja POSITIVA, a mesma somente será aceita, para

efeito de habilitação, se contiver expressamente declaração passada pelo emitente do
documento, que a llcitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito

NEGATIVO, nos termos do Código Tributário Nacional;

10.6. RELATIVO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.6.1. Certidão comprobatória de inscrição ou registro de regularidade da licitante e dos
profissionais indicados, no respectivo Conselho de Classe da região a que estiver vinculada,
em plena validade, que comprove o exercício da atividade relacionada com o objeto da
licitação;

10.6.2. Quanto à capacitação técníco-operacional: apresentação de atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente

identificada, em mome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de
engenharia,compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente

licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação,

contendo os seguintes quantitativos:

10.6,2.1. A COMISSÃO poderá adotar diligências tendentes a confirmar a autenticidade
dos atestados apresentados para comprovação da qualificação técnico-operacional, dentre
estas a solicitação de CAT (Certidão de Acervo Técnico) com registro de atestado,
referente aos profissionais que integrarão sua equipe técnica, na qual conste a licitante
como empresa vinculada à execução do contrato.
10.6.3. Comprovação da capacitação técníco-profissional, mediante apresentação de
"Atestado" e/ou "Certidão" e/ou "Declaração" de capacidade técnica, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, acompanhada da respectiva Certidão de Acervo Técnico
- CAT, expedida(s) pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação
aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o

Registro de Respohsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem

as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, contendo os
seguintes quantitativos:

10.6.3.1. Deverá(ão) constar, do(s) atestado(s) de capacidade técnico profissional, ou
da(s) certldão(ões) expedida(s) pelo CREA ou CAU, em destaque, os seguintes dados:
data de início e término dos serviços: local de execução: nome do contratante e pessoa
jurídica e da pessoa jurídica contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s)
título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA ou CAU; especificações
técnicas dos serviços e os quantitativos executados:

10.6.3.2. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade
técnico-profissional deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se,
excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior,

desde que aprovada pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior.

10.6.3.4. Ser^ admitido o somatório de atestados para demonstração da capacidade

técnico-profissjonal, para cada um dos itens, desde que se refiram ao mesmo profissional e
a experiência piertinente e compatível com o objeto da licitação.
10.6.4. Comprovação da iicitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no
subitem 3.1 deste Edital, ou através de declaração de compromisso de vinculação contratual
íuturacaso o licitante se sagre vencedor desta licitação (ANEXO XII),profissional(is) de nível
superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica ou registro(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:(73) 3208-1124 E-mail: rdc8350(5>gmail.com - CNPJ n9 13.751.531/0001-49

Página 12

eei

NDVA

ViÇpSA
C.rfiilijinno ('">1 n^v<» huiexioi

^

i(^ yo
I

^

WV <

1

M

no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executadòeí(-^acorripÃf)Mdo(s^ da(s)
r8spectiva(s) Cerlidão(ões) de Acerto Técnico - CAT,expedidas por eàtéç Consefnos.

10.6.4.1. Entenlde-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
10.6.4.1.1 Sócio:
10.6. 4.1.2. Diretor;

10.6. 4.1.3. Empregado;

10.6. 4.1.4. Responsável técnico;
10.6.4.1.5. Profissional contratado.

10.6.4.2. A corAprovação de vinculação dos profissionais deverá atender aos seguintes
requisitos:

10.6.4.^.1. Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;
10.6.4.2.2. Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou

limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade anônima;

10.6.4.2.3. Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência
Social - CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;
10.6.4.3. Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA ou CAU da Sede
ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentação de
um dos seguintes documentos:

10.6.4.3.1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no
Ministério do Trabalho; ou

10.6.4.^.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS,em nome do
profissional; ou
10.6.4.3.3. Contrato Social ou último aditivo se houver; ou
I

10.6.4.3.4. Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregalíclo.
10.6.4.4. Profissional contratado: contrato de prestação de serviço.
10.6.5. Para a visita aos locais de execução dos serviços, a licitante deverá procurar o Senhor
Edinho Salvino Secretario de Obras, telefone n® (73) 99979-6485 e 99978-0585 Valter
Assessor da Sec. de Obras, das 08:30 horas às 11:30 horas e das 14:30horas às 17:30

horas, devidamente munido do ANEXO X - ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA, a
qual deverá ser colhido a assinatura do chefe da Coordenadoria, ou do seu preposto, ao final
da visita técnica. No caso de não comparecimento no horário marcado, nova data deverá ser
agendada. A visita deverá ser agendada com antecedência e deverá ocorrer até cinco
dias antes da data da sessão definida no item 3.1.

10.6.5.1. a empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso,

necessário afiresentar declaração formai assinada pelo responsável técnico sob as

penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes

à natureza dos trabalhos, e sobre o locai do serviço, assumindo total responsabilidade por
esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento
declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

10.7.A licitante vencedora deverá providenciar a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO

ECONÔMIGO-FINANCEIRA e

REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA, dentro do prazo previsto no item 9.10 deste edital,

anexando na opção ^'Enviar anexo", com tamanho não superior a SOtVIB, podendo ser Incluídos
quantos arquivos forem necessários desde que não ultrapasse este limite, devendo ser
encaminhados juntamente com os seguintes documentos:

Endeíeço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:(73) 3208-1124 E-mail: rdc8350fa>gmail.com - CNPJ n® 13.761.531/0001-49
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10.7.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pèlo distribuidor da sede da

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
10.7.2. Contrato social e suas alterações;

10.7.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social;

10.7.4. ApreseMar o Atestado de vista ao local da obra(ANEXO X), devidamente assinado
pelo responsável indicado pelo Município de Nova Viçosa conforme item 10.6.4.7 do edital,
ou, no caso de declínioda visita, apresentar declaração formal;

10.7.5. Opção de forma de Garantia, conforme ANEXO XI;
10.7.6. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das
instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução
contratual.

10.7.7. Identificação da licitanle.

10.7.8. Declaráção de contratação futura, conforme modelo ANEXO XII (no que couber

conforme item Il0.8.4 deste edital)

10.8. Na hipótese de a licitante vencedora ser considerada inabilitada, serão requeridos e
analisados a proposta de preço e os documentos de habilitação do licitante subsequente, por
ordem de classificação;

10.9,A hipótese qué trata o subitem anterior poderá ser realizada mais de uma vez, até que se
obtenha uma licitante habilitada, sempre observando que sua proposta deverá estar abaixo do
orçamento referencial do Município de Nova Viçosa, sendo o Presidente da Comissão

responsável por negociar uma proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

11. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
11.1. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser solicitados,
exclusivamente, via e-mail, rdc8350@Qmail.com. até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada
para abertura da licitação. Os esclarecimentos prestados serão estendidos a todos os adquirentes
do
Edital
e
disponibilizados,
via
sistema, em
campo
próprio
no
site

wv/w.comDrasQoverndmentais.aov.br.
11.1.1. Os interessados deverão, sempre que possível, consultar o sistema para verificar a

existência de mensagens / esclarecimentos / avisos do Presidente da Comissão, não sendo
responsabilidade da COMISSÃO a alegação de desconhecimento em virtude do não
acompanhamento das publicações.
11.2. A impugnação do Edital e de seus Anexos, deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, mediante petição a ser enviada exclusivamente por meio eletrônico,

através do e-mail:rdc8350@amail.com. até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da licitação.

11.2.1. Apresentada a impugnação a mesma será respondida à interessada, dando-se ciência
aos demais adquirentes do Editale disponibilizados, via sistema, em campo próprio no site
www.comprasgovernamentais.gov.br;

11.2.2. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por

conseguinte, enviai- sua PROPOSTA DE PREÇOS por meio do sistema eletrônico até a data e
hora fixados no subitem 3.1 deste Edital.

11.3. Declarado o vencedor, o Presidente abrirá o sistema eletrônico, no prazo de no mínimo 30
minutos consecutivos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:(73)3208-1124 E-mail: rdc835Dí5)email.com - CNPJ nS 13.761.531/0001-49
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11.3.1. A licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de''juí'g^?iítÓ;ií'a proposta,
habilitação ou inabilitação deverá manifestar imediatamente a sua intenção" de recorrer, via
sistema, sob pena de preciusão;

11.3.2. É assegurada aos iicitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.

11.3.3. O licitante jque tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do

recurso, em campo próprio do sistema, no prazo IJNICO de 5 (cinco) dias úteis, ficando os

demais Iicitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

11.4. caso haja alguma restrição na documentação de regularidade fiscal da microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa, a contagem do prazo recursal somente iniciar-se-á
após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis destinado a regularização da documentação, nos

termos previstos no parágrafo 1° do art. 43 da Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de
2006, ou antes, do prazo mencionado desde que a microempresa, empresa de pequeno porte ou

cooperativa apresente!as eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa:

11.5. O recurso deverá ser interposto a COMISSÃO exclusivamente através do sistema
comprasnet;

11.5.1. Não serão aceitos recursos interpostos via fax ou e-mail;

11.5.2. As razões do recurso deverão ser dirigidas ao Prefeito Municipal, por intermédio da

COMISSÃO, que poderá reconsiderar a sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse
mesmo prazo, fazer subir o recurso àquela autoridade, devidamente informado, devendo, neste

caso, a decisão dO| recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
seu recebimento, sob pena de apuração de responsabilidade;

11.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;

11.7. O recurso terá efeito suspensivo;
11.8. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus
Anexos nao serão con hecidos;

11.9. Na contagem dbs prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de
início e incluir-se-á o do vencimento.

11.9.1. Os prazos previstos neste Editai e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em
dia de expediente no âmbito do Município de Nova Viçosa.

11.10. Soiicitações encaminhadas após o horário de expedienteda CPEL, terão a contagem do
prazo para atendimento iniciada no próximo dia útil vigente.
12. DO ENCERRAMENTO

12.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o Município de Nova Viçosa
poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado;

12.2. Exaurida a negociação o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a
Autoridade Superior que poderá:
12.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irreguiaridades que forem

supríveis;
12.2.2. Anuiar o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanávei;

12.2.3. Revogar o |l)rocedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,-Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:(73) 3208-1124 E-mail: rdcSSSOtSgmail.com - CNPJ n5 13.761.531/0001-49
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12.2.4. Adjudicar o: objeto e homologar a licitação em ato único e cohvicfâP^á^aajudicatário para
assinatura do contrato.

13. DO PRAZO CONTRATUAL

13.1. O prazo de execução dos serviços é de 120 (Cento e vinte) dias consecutivos, contados a
partir da expedição da Ordem de Serviço Inicial. O prazo de vigência contratual é de (04) quatro
meses consecutivos, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual.

13.1.1. A expedição da Ordem de Serviço Inicial somente se efetivará após a publicação do

extrato do Contraíò no Diário Oficial da União e a entrega da "Garantia de Cumprimento do
Contrato".

13.2. A eventual pror•ogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida nas

condições estabelecic as no parágrafo 1°, incisos I a VI do art. 57 da Lei 8.666/93;
I

13.3. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, contados do Termo
de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido pela Administração do Município de Nova
Viçosa.
14. DOS PAGAMENTOS

14.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação a dos documentos hábeis de
cobrança, nos termos e condições estabelecidas na minuta do Contrato que representa o ANEXO
II- MINUTA CONTRATO deste Edital.
15. DO REAJUSTAM ENTO

DE PREÇOS

15.1. O preço contratual poderá ser reajustado mediante expressa e fundamentada manifestação
da parte interessada nos termos e condições estabelecidos na minuta do Contrato que representa
o ANEXO II - MINUTA CONTRATO deste Edital.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA
16.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste Instrumento e
seus Anexos, obriga-se, ainda, a licitante a:
16.1.1. Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento de uma via do

Contrato, Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 1% (um por cento), do seu
valor global (impor ância segurada), com prazo de vigência superior em 90 (noventa) dias ao

prazo de vigência do Contrato, numa das seguintes modalidades:
16.1.1.1. Caução em dinheiro:
16.1.1.1.1.

A Caução em dinheiro á ser depositada em conta a ser indicada na

assinatura de contrato.

16.1.1.2. Títulos da Dívida Pública, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados
na CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, sob a fiscalização do
Banco Central do Brasil, ou junto a instituições financeiras, sob as regras do SELIC Sistema Especial de Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais. Devem, ainda, ser
revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliários, e, ainda,

sua titularidade èstar gravada em nome da empresa Contratada;
16.1.1.3. Fiança bancária: carta de fiança fornecida por estabelecimento bancário,
devidamente registrada em cartório de registro de títulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:
16.1.1.3.1. Cópia autenticada do estatuto social do banco;

16.1.1.3.2. Cópia autenticada da assembléia que elegeu a última diretoria do banco;
Endereço; Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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16.1.1.3.3. Cópia autenticada do instrumento de procura^õ^3y^r:ô«v<ê^/lratando de
procurador dó banco:
16.1.1.3.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.

16.1.1.4. Segur(j>-garantia - entrega da apólice, inclusive digital, emitida por empresa em
funcionamento rio Brasil, legalmente autorizada, sendo o Município de Nova Viçosa o único
beneficiária do sbguro:
16.1.1.4.1. Via original da apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do

Seguro, Condições Gerais e as Condições Especiais da Garantia, impressas em seu
verso ou anexas. Alternativamente, poderá ser emitida apólice com certificação digital;
16.1.1.4.2. O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender aos Anexos I e II
da CIRCULAR SUSEP
232, de 3 de junho de 2003;
16.1.1.4.3. O seguro-garantia deverá ser livre de franquia.

16.1.1.5. Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:
16.1.1.5.1. Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número
do Contrato;

16.1.1.5.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Editai;

16.1.1.5.3. Nome e número do CNPJ do SEGURADO (Município de Nova Viçosa);
16.1.1.5.4. Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora);

16.1.1.5.5. Nome e número do CNPJ da CONTRATADA(TOMADORA da apólice).
16.1.1.6. As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e
seus endossos' e aditamentos, devem expressar o Município de Nova Viçosa como

SEGURADO e 'especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou
Termo de Contrato a que se vincula;
16.1.1.7. Sobre

o valor da caução prestada em dinheiro incidirá correção atualizada a partir

da data de recollimento ao

Município de Nova Viçosa;

16.1.1.8. Respe tadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia

será liberada após a integral execução do Contrato, desde que a licitante contratada tenha
cumprido todas ás obrigações contratuais.
16.1.1.9. A garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do
Contrato, que somente será assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o
pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes a mão de obra
utilizada;

16.1.1.9.1. A garantia deverá contemplar, além do prazo de execução de Contrato, mais
90 (noventa) dias após o termino da vigência contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogação, repactuação ou alteração efetiva no Contrato;

16.1.1.9.2. Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdências
decorrentes da contratação não seja comprovado até o fim do segundo mês após o
encerramento da vigência do contrato, a garantia será utilizada para o pagamento dessas
verbas diretamente pelo Município de Nova Viçosa;

16.1.1.9.3.A perda da garantia em favor do Município de Nova Viçosa, em decorrência de
rescisão unilateral do Contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no Contrato;
16.1.1.10. Na carta fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo
fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro.

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA, 45920-000
Fone:(73) 3208-1124 E-mail: rdc8350(5>gmaíl.com - CNPJ nS 13.751.531/0001-49
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16.1.1.11. A garântia prestada por fiança bancária ou seguro-gararHjs^i^í^e^er^/^rAenovada
anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 16.1.1, devidamen^^fdalizada:
16.1.1.11.1. É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à
garantia das verbas trabalhistas e previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma

de fiança bancária ou seguro-garantia.
I

16.1.1.12. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre
que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de
objeto:
16.2. A adjudicatária terá o prazo de até 5(cinco) dias corridos, após formalmente convidada, para

assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo ANEXO II - MINUTA CONTRATO deste Edital;
16.2.1. O prazo de que trata o subitem 16.2 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando so icitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa

seja aceita pelo Muhicípio de Nova Viçosa.
16.3. Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem

precedente, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital;
16.4. Manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal -

CADIN, conforme disppsto no Artigo 6® da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002;

16.5. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações da
Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma
omissão ou tolerância houvesse ocorrido;

16.6. É facultado ao Município de Nova Viçosa, quando a licitante adjudicatária não cumprir as

condições deste Editpl e seus Anexos, não apresentar a garantia de execução do Contrato, não

assinar o Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições
estabelecidas;

16.6.1. Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas no Art. 47 da
Lei 12.462/2011 e neste edital;

16.6.2. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do

Contrato nas mesrrias condições ofertadas pelo licitante vencedor.
16.6.2.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem
16.6.2, o Município de Nova Viçosa poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para a celebração do Contrato nas condições ofertada por estes, desde
que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação,
inclusive quanto.aos preços atualizados nos termos deste Edital.

16.7. A CONTRATADA deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pelo Município de Nova Viçosa, que deverão ser afixadas
em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços.

16.8. A CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus para o Município de Nova Viçosa e no
interesse da segurança do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao serviço e
de outros dispositivos ide segurança a seus empregados.
16.9. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

16.10. Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa de serviço serão

aqueles estabelecidos pelo Órgão no - Cronograma Físico-Financeiro conforme ANEXO XVII, que
não poderão ser modificados pela Contratada.

16.11. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros

contábeis, referentes'ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou
entidade contratante e dos órgãos de controle Interno e externo.
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Ficará impedidolde licitar e contratar com a União, Estados, Distrito^l^eraí-^u Municípios,
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e Anexos, bem como
das demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o iicitante que:
17.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato,
inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do Art. 40 e no Art. 41 da Lei 12.462/2011;
17.1.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

17.1.3. Ensejar o rétardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;

17.1.4. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de falo superveniente, devidamente
justificado;

17.1.5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do Contrato;
17.1.6. Comportar-fee de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou
17.1.7. Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato.

17.1.8. A aplicação da sanção de que trata o subitem 17.1 deste Editai Implicará ainda o
descredenciamento do iicitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF;

17.1.9. As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei n®
8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitação e ao Contrato decorrente.

17.2. Aplicam-se, subsidiariamente, as sanções previstas na Cláusula Décima- Das Penalidades,

do ANEXO ll-MINUTÀ CONTRATO.
17.3. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contados a
partir da data de intimação ou da lavratura da ata, em face:
17.3.1. Da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei n® 8.666,
de 21 de junho de 1993;

17.3.2. Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração
pública.

18. A JUSTIFICATIVA DA ADOÇÃO DO RDC ELETRÔNICO
18.1. A adoção pelo RDC, na forma eletrônica, visa agilizar o processo de contratação,
mediante a busca de padronização dos instrumentos convocatórios, minutas de contratos e
especificações do objeto a ser contratado, além dos aspectos descritos abaixo;
a.1. Quanto à ponderação técnica, a escolha pelo RDC se deu pelos seguintes fatores:

1) Celeridade: Devido a inversão de fases previsto no RDC eletrônico, somente é realizada
a habilitação da empresa vencedora, dando maior celeridade à realização do certame. Outro

ponto é a fase recursai única, a qual reduz significativamente os prazos se comparado com as
formas tradicionais de licitação previstas na Lei n® 8.666/93.
2) Transparência e e iciência na contratação: A utilização da forma eletrônica na execução da
licitação, tem por objetivo evitar conluios e outras formas anti-concorrenciais dando maior
transparências nos atos realizados durante a sessão pública.
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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.'^) Tratamento isonómico entre os licitantes: A presente licitação se^-^^^tada^/4nálise de
critérios objetivos ensejando a igualdade de tratamento.

'

.

a.2. Quanto à ponderação econômica, a escolha pelo RDC se deu pelos seguintes fatores:
1) Compelitlvidade entre os licitantes; Tendo em vista a realização na forma eletrônica, ampliase a competitividade.

2) Seleção de proposta mais vantajosa para a administração pública: tendo em vista a
ampliação da

competitividade,

estima-se

uma

contratação

mais

vantajosa

para

a Administração.

19. DA SUBCONTRATAÇÃO
19.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato, bem como dos serviços principais,

ou seja, os considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e técnico
profissional como relevantes, até o limite de 30% do orçamento.

19.2. A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade da CONTRATADA
perante o órgão licitante quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.
19.3. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, com
parecer técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificação técnica necessários para a execução dos serviços.
19.4. Uma vez aprovado o limite da subcontratação, conforme critérios do CONTRATANTE,
deverá a mesma ser autorizada por despacho da autoridade competente.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 DA OPERACIONALIDADE DA LICITAÇÃO
20.1.1. Os trabalhos serão conduzidos por_servidor público do Município de Nova Viçosa,

denominado Presidente da COMISSÃO, mediante a inserção e monitoramento de
dados
gerados
ou
transferidos
no
endereço
eletrônico
vwvw.comDrasQovernamentais.aov.br.

20.1.2. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da
senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da PROPOSTA DE DESCONTO

, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos
neste Edital;

20.1.3. O encaminhamento da PROPOSTA DE DESCONTO, pressupõem o pleno

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. A
licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiras sua PROPOSTA DE

DESCONTO;

20.1.4. Caberá'ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do RDC, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de
sua desconexão.

20.1.5. Quandola desconexão do Presidente da COMISSÃO persistir por tempo superior a

30 (trinta) Iminutos, a sessão do RDC Eletrônico será suspensa e terá reinicio, com o
aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após comunicação

expressa |

do

presidente

www.com[|)rasQOvernamentais.aov.br.

aos

participantes,

no

sítio
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