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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ
PROCESSO LICITATÓRIO N°21/2015
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
O Conselho Regional de Medicina do Estado Ceará, por meio da Comissão
Permanente de Licitação, sediado na Rua Floriano Peixoto, 2021, Bairro José
Bonifácio – Fortaleza/CE. Torna público para conhecimento dos interessados
que realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor
preço global, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto nº 7.746, de 05
de junho de 2012, Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, e, ainda, de acordo com
as condições estabelecidas neste Edital.
1 OBJETO
A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta, mais vantajosa, para
contratação de empresa especializada para execução de serviços
necessários para a urbanização, iluminação externa e guarita da nova
sede do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará – CREMEC,
mediante o regime empreitada por preço global, conforme especificações
constantes no ANEXO I - Especificações do Projeto e ANEXO XIII - Projeto
Básico, que são partes integrantes deste Edital.
1.
HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES
CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
1.1. Das 08h00 às 18h00, do dia 19, mês de novembro, ano 2015, no
endereço Rua Floriano Peixoto, 2021, Bairro José Bonifácio – Fortaleza/CE
para entrega do Envelope n° 01, com os documentos de habilitação, e n. 02,
com a proposta, além das declarações complementares.
2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
2.1. Às 10h00, do dia 24, de novembro ano 2015, no Plenário do CREMEC
Rua Floriano Peixoto, 2021 , Bairro José Bonifácio – Fortaleza/CE terá início a
sessão, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura
dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a realização de
consulta “on line” ao SICAF.
2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de
preços deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e
lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os
seguintes dizeres:
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ENVELOPE Nº 1
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam
encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a
documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio
ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para
recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá
ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no
endereço indicado no Item 1.1 deste Edital e conter os dois envelopes acima
mencionados, além das declarações complementares, com antecedência
mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão
pública.
3.

DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do
procedimento licitatório deverão estar devidamente representados por:
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 eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo,
3.1.1.

Comissão Permanente de Licitação
licitações@cremec.org.br

Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará – CREMEC
Rua Floriano Peixoto, 2021 – José Bonifácio- 60.025-131
Fortaleza – Ceará Fone: 3230-3080 - Fax: 3221.6929
E-mail: cremec@cremec.org.br

no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
Representante designado pela empresa licitante, que deverá
apresentar instrumento particular de procuração ou documento equivalente,
com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer
fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do
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, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
3.1.2.

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma
empresa licitante.
4.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

4.1
O valor global estimado (orçado) para o objeto da licitação é de R$
737.127,54 (setecentos e trinta e sete mil, cento e vinte e sete reais e
cinquenta e quatro centavos).
4.2 As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a empresa
vencedora, ocorrerão por conta da Dotação Orçamentária nº 6.2.2.1.2.44.90.51, Elemento de Despesa 6.2.2.1.2.44.90.51.002, com recursos
provenientes do próprio Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará.
5.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de
atividade seja compatível com o objeto desta licitação.
5.2.

Não poderão participar desta licitação:

Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;
5.2.1.

Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de
contratar com o CREMEC, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;
5.2.2.

entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil
com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;
5.2.3.

interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação;
5.2.4.

5.2.5.

o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
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entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsável técnico ou subcontratado;
5.2.6.

servidor ou dirigente deste Conselho Regional de Medicina ou
responsável pela licitação;
5.2.7.

5.2.8.

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no
artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

6. DA HABILITAÇÃO
6.1. Participarão desta licitação entidades com credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação
aos níveis habilitação jurídica, regularidade fiscal federal e trabalhista e
qualificação econômico-financeira, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º,
§3º, 13, 14, 18 e 43, III da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, e
entidades não credenciadas no referido sistema, mas que atenderem a todas
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas.
As licitantes que não atendam aos requisitos para a emissão do
Certificado de Registro Cadastral perante o SICAF deverão encaminhar para a
Comissão de Licitação a documentação de Habilitação Cadastral até o terceiro
dia anterior à data prevista para a abertura das propostas, que ficará sob
custódia da Comissão e comporá a documentação de habilitação junto com os
demais documentos exigidos neste edital, nos termos do art. 22, §2º da Lei
8.666, de 1993.
6.1.1.

Os documentos da Habilitação Cadastral correspondem aos itens de (1)
Habilitação Jurídica e (2) Regularidade Fiscal (em nível federal) e Trabalhista
exigidos neste edital, conforme dispõe o art. 10 da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n. 02, de 2010, os quais deverão ser acondicionados em
envelope, conforme estabelecido para os documentos de habilitação.
6.1.2.

A apresentação dos documentos da Habilitação Cadastral não isenta a
entrega do envelope pertinente aos demais Documentos de Habilitação na
ocasião oportuna fixada neste edital.
6.1.3.

6.2. Para a habilitação regulamentada na Instrução Normativa SLTI/MPOG
nº 2, de 2010, o interessado deverá atender às condições exigidas para
cadastramento no SICAF, até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas.
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O SICAF será utilizado para
regularidade fiscal federal por meio
trabalhista será aferida por meio da
Tribunal Superior do Trabalho, caso
SICAF.
6.2.1.

aferição da habilitação jurídica e da
de consulta "on line". A regularidade
apresentação de Certidão emitida pelo
a informação não esteja disponível no

Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação
vencida junto ao SICAF. A validade das certidões emitidas por meio da rede
mundial de computadores (Internet) ficará condicionada à verificação da sua
legitimidade por meio de consulta “on line”.
6.2.2.

Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da
situação de cada licitante credenciado, que serão assinadas pelos membros da
Comissão de Licitação, bem como pelos representantes legais das empresas
licitantes.
6.2.3.

6.3. A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a
seguinte documentação no Envelope n° 1, salvo quando as informações
pertinentes estiverem contempladas de forma regular no SICAF:
6.3.1.

Habilitação jurídica:

6.3.1.1.
no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis;
6.3.1.2.
para as sociedades empresárias ou empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
6.3.1.3.
em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual
de responsabilidade limitada: ato constitutivo
em vigor, devidamente
registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;
6.3.1.4.
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;
6.3.1.5.
inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
6.3.1.6.
decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;
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6.3.1.7.
os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto
ou, preferencialmente, da respectiva consolidação.
6.3.2.

Regularidade fiscal e trabalhista:

6.3.2.1.

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

6.3.2.2.
prova de regularidade relativo aos Tributos Federais e a Dívida
Ativa da União(INSS/Receita Federal);
6.3.2.3.
prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);
6.3.2.4.
Trabalho;

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

6.3.2.5.
prova
de
inscrição
no
cadastro
de
contribuintes
estadual/municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
6.3.2.6.
prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do
domicílio ou sede do licitante;
6.3.2.7.
caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação
de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
6.3.2.8.
Caso o licitante detentor do menor preço seja
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
Qualificação Técnica. Todos os licitantes, credenciados ou não no
SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da
apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1:
6.3.3.

6.3.3.1.
Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) , conforme as áreas de atuação
previstas no Projeto Básico, em plena validade;
6.3.3.2.
Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um
ou mais atestados de capacidade técnica, registrados no CREA, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em
nome do licitante, relativo à execução de obra de engenharia, compatível com
o objeto da presente licitação.
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6.3.3.3.
Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante
apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA 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 Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços
que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da
contratação, a saber:
6.3.3.4.
Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de
serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.
6.3.3.4.1.
No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata
este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde
que a substituição seja aprovada pela Administração.
6.3.3.5.
Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme
estabelecido pelo CREMEC;
6.3.3.5.1.
A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 12h00, no endereço: Rua Antônio
Augusto, 2266 – Aldeota – Fortaleza/CE.
6.3.3.5.2.
O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da
publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para
abertura dos envelopes.
6.3.3.5.3.
Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a
realização da vistoria.
6.3.4.

Qualificação econômico-financeira:

6.3.4.1.
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou
liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de
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validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos
de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação;
6.3.4.2.
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;
6.3.4.3.
O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade;
6.3.4.4.
As empresas constituídas no exercício em curso deverão
apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o
balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
6.3.4.5.
A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os
valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta
“on line”, no caso de empresas inscritas no SICAF:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

6.3.4.6.
O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores
a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e
Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio
líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente.
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7.4.1 Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999,
conforme modelo;
7.5
Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
8.

DA PROPOSTA – ENVELOPE 02

8.1
A proposta, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma
pátrio, impressa, rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo
representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou
ressalvas, devendo conter:
8.1.1 A razão social e CNPJ da empresa licitante;
8.1.2 Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações
constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos;
8.1.3
O valor total da Proposta para cada item/grupo que participar, em
moeda corrente nacional, expresso em numeral e por extenso, conforme
Modelo da Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme ANEXO X.
8.1.4 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
8.1.4.1. Na composição dos preços unitários, o licitante deverá apresentar
discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais,
equipamentos e serviços.
8.1.4.2.
Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
8.1.4.3.
Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço
proposto.
8.1.4.4.
A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes,
em valores nominais como também sob a forma percentual, conforme ANEXO
XI.
8.1.4.5.
As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;
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8.1.4.6.
Os tributos considerados de natureza direta e personalística,
como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o
Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º,
II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254).
8.1.4.7.
Licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência nãocumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de
contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art.
3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços
contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários
concedidos pela legislação tributária.
8.1.4.8.
As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na
composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher,
conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.
8.1.4.9.
A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo
Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que
estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme
dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
8.1.4.10.
Será utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos
casos de aditivos contratuais incluindo novos serviços, sempre que a taxa de
BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013;
8.1.4.11.
Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas
ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um
percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, não superior
ao limite indicado no projeto básico;
8.2. Cronograma Físico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos
e demais aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à
proposta apresentada, conforme ANEXO XII.
8.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data de sua entrega.
9.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na
presença dos licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de
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uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações
complementares, e procederá à abertura da licitação.
9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas
somente deles participarão ativamente os licitantes ou representantes
credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem
atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom
andamento dos trabalhos.
9.1.2. As
declarações
complementares
deverão
ser
entregues
separadamente dos envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes
documentos:
9.1.2.1.
Declaração de que a proposta foi elaborada de forma
independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02/09,
conforme modelo anexo a este edital.
9.1.2.1.1.
A ausência do documento mencionado no subitem anterior
implicará a desclassificação da proposta.
9.1.2.2.
Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa –
ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488,
de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n. 123, de 2006.
9.1.2.2.1.
A participação em licitação na condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias,
ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de
tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar diligências para verificar a
veracidade da declaração.
9.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer
adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços
apresentadas.
9.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos
Envelopes nº 01- Documentos de Habilitação.
9.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão
e pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF,
se for o caso.
9.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
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participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
9.4.1. SICAF;
9.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
9.4.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
9.5.
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.
9.6.
Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
9.6.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima
mencionadas, a documentação de habilitação dos licitantes então será
verificada, conforme demais exigências previstas neste instrumento
convocatório.
9.6.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data
e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese,
todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos
membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída
a fase de habilitação.
9.7. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem
ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou
de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.
9.8. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos,
na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido
expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente
marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.

Comissão Permanente de Licitação
licitações@cremec.org.br

Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará – CREMEC
Rua Floriano Peixoto, 2021 – José Bonifácio- 60.025-131
Fortaleza – Ceará Fone: 3230-3080 - Fax: 3221.6929
E-mail: cremec@cremec.org.br

9.8.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao
direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados
pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.
9.8.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em
razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
9.9. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas,
conforme item próprio deste Instrumento Convocatório.
9.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de
08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta,
escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
9.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas,
assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e
licitantes presentes.
9.12. Será considerado inabilitado o licitante que:
9.12.1.
Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento
Convocatório no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não
comprovar sua habilitação por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.
9.12.2.

Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.

9.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte, a mesma
será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após solicitação da
Comissão de Licitação, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período.
9.14. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte com
alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para
regularização.
9.15. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será
feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos
dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a
intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
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10.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1. O critério de julgamento será o menor preço global.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.1.
10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão
rubricados os documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos
representantes legais das entidades licitantes presentes. A Comissão, caso
julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas e
utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico específico, através de
parecer que integrará o processo.
10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com
os requisitos estabelecidos neste Edital.
10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste
Edital, para efeito de julgamento da proposta.
10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços
propostos.
10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes
classificadas. Havendo microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procederá à comparação com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de
2007.
10.6.1.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento)
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acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
10.6.2.
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 30(trinta) minutos, caso esteja
presente na sessão ou no prazo de 02(dias) dias, contados da comunicação da
Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá
ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório.
10.6.3.
Caso a microempresa e empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos
estabelecidos no subitem anterior.
10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de
microempresa e empresa de pequeno porte empatadas na faixa de até 10%
(dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de
Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e
horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir
a oferta.
10.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova
classificação das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não
sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste,
prevalecerá a classificação inicial.
10.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente,
aos bens e serviços:
10.9.1.

produzidos no País;

10.9.2.

produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

10.9.3.
produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa
e no desenvolvimento de tecnologia no País.
10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a
escolha do licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os
licitantes habilitados serão convocados.
10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de
Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de
novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação.
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10.12. Será desclassificada a proposta que:
10.12.1.
edital;

não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste

10.12.2.
contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
10.12.3.
não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto
básico ou anexos;
10.12.4.
contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
10.12.5.
não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de
Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009,
da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo anexo a este edital.
10.12.6.

Apresentar, na composição de seus preços:

10.12.6.1.

taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;

10.12.6.2.

custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

10.12.6.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais
insuficientes para compor a unidade dos serviços.

ou

equipamentos

10.12.7.
apresentar
preços
manifestamente
inexequíveis,
assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade,
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato;
10.12.7.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor
global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou (b) Valor orçado
pela Administração.
10.12.7.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois)
dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua
proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993,
sob pena de desclassificação.
10.13. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o
preço de qualquer uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro
supere os preços de referência discriminados nos projetos anexos a este
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Edital.
10.13.1.
A participação na presente licitação implica a concordância do
licitante com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo
que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças,
orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n.
7.983/2013.
10.13. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação
examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
10.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de
Licitação passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.15. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos
licitantes para apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão
impugná-lo no mesmo prazo.
10.16. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos
os recursos interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento
licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade
competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.
10.17. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a
intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
10.18. O resultado do certame será divulgado no site do CREMEC:
www.cremec.org.br
11.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de
licitantes e julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da
Lei 8.666, de 1993.
11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista
franqueada aos interessados, pelo prazo necessário à interposição de
recursos.
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11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as
propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais
recursos interpostos, eficácia suspensiva.
11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o Setor de Protocolo,
instalado no endereço Rua Floriano Peixoto, 2021, José Bonifácio Fortaleza/CE
11.5. O recurso será dirigido à Comissão de Licitação do CREMEC, por
intermédio da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena
de responsabilidade.
11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
12.

DO TERMO DE CONTRATO

12.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação,
deverá ser firmado Termo de Contrato, prorrogável na forma dos art. 57, § 1° e
79, §5º da Lei n° 8.666/93.
12.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
12.2.1.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o
Conselho para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
12.2.2.
O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato
poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
adjudicatário e aceita pela Administração.
12.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará
consulta “on line” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
Tão-somente a inscrição no CADIN não determina a impossibilidade de
contratar.
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12.3.1.
Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado
deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco)
dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
12.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação para celebrar a
contratação nas mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das
sanções previstas em Lei.
13. DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
13.1. O prazo de vigência do contrato é de 150 (centos e cinquenta) dias
consecutivos contados a partir da expedição de ordem de serviço inicial, sendo
120 (cento e vinte) dias consecutivos para execução das obras/serviços do
objeto em licitação e 30 (trinta) dias consecutivos para expedição do Termo de
Aceite e Recebimento Definitivo das obras e serviços;
13.1.1. A expedição da Ordem de Serviço Inicial somente se efetivará após a
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União.
13.2. A eventual prorrogação do prazo previsto no subitem anterior somente
será admitida se for justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o contrato;
10.3. Os serviços serão prestados em imóvel de propriedade do CREMEC,
localizado na rua Antônio Augusto, 2266 - Aldeota CEP: 60.110-371, FortalezaCE.
14.

DO REAJUSTE

14.1. O valor do contrato será fixo e irreajustável, pelo prazo de entrega do
objeto.
15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de
fiscalização estão previstos no Instrumento do Contrato – ANEXO II
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas
neste Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no Instrumento do
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Contrato – ANEXO II
17. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL
As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais
casos, são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos
artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993.
17.1. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
17.1.1.
cumpridos;

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente

17.1.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

17.1.3.

Indenizações e multas.

18. DO PAGAMENTO
18.1. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada
etapa prevista no cronograma físico-financeiro, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da
execução do objeto e os materiais empregados.
18.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem
o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
18.2.1.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto”
pela Fiscalização do contrato, condicionado este ato à verificação da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do
cronograma físico-financeiro entregue e ao serviço executado e aos materiais
empregados.
18.4. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate
que a Contratada:
18.4.1.

não produziu os resultados acordados;

18.4.2.

deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou
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com a qualidade mínima exigida; ou
18.4.3.
deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para
a execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada.
18.5. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e conta-corrente indicados pela Contratada.
18.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancária.
18.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
18.7.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus
ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
18.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convecionado que a
taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100)
365

19.

I I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual =
6%.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
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19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a
Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações
assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da
execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo
inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta;
19.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
19.2.1.
advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
19.2.1.1.
Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou
convidada a fazê-lo não atenda no prazo fixado, garantida prévia e
fundamentada defesa, será considerada inadimplente e estará sujeita às
seguintes cominações:
a) multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação;
b) responder por perdas e danos ocasionados ao CREMEC, os quais serão
apurados em competente processo, levando em conta as circunstâncias que
tenham contribuído para a ocorrência do fato;
19.2.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;
19.2.2.
A suspensão de licitar e impedimento de contratar com o
CREMEC, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
19.2.3 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da
penalidade de suspensão do subitem anterior;
19.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
19.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após
devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima
estabelecidas.
19.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
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19.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666,
de 1993, a Contratada que:
19.6.1.
tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
19.6.2.
licitação;

tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da

19.6.3.
demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
19.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
19.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
19.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão
deduzidos dos valores a serem pagos, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
19.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
19.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.
20.

DA IMPUGNAÇÃO

20.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta
Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou irregularidades que
viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso.
20.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela
pertinente.
20.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o
pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos
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envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no
§ 1o do art. 113 da referida Lei.
20.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço
Rua Floriano Peixoto, 2021, José Bonifácio – Fortaleza/CE – CEP 60.025-131.
21.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1.
A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.
21.2.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
21.3.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
21.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante,
das condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos,
bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.
21.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo
mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se
o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
21.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação
da Comissão em sentido contrário.
21.7. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar no ato da sessão pública.
21.8. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
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comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
21.9.
Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste
Edital e de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução
gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de
1993.
21.10.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus
Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
21.11.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento
do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
21.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
21.13. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas
disposições da Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente
aplicáveis.
21.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço Rua Floriano
Peixoto, 2021, José Bonifácio – Fortaleza/CE – CEP 60.025-131.
21.15. , e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço eletrônico
www.cremec.org.br, nos dias úteis, no horário das 08h00 às 17h59, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão
com vista franqueada aos interessados e onde serão recebidos os documentos
de habilitação dos licitantes não credenciados no SICAF, para efeito de
cadastramento por esta Administração (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993).
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção
Judiciária de Justiça Federal do estado do Ceará, com exclusão de qualquer
outro.
21.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;
ANEXO III – Modelo Declaração que não emprega menores de 18 anos;
ANEXO IV – Modelos de declaração de elaboração independente de proposta;
ANEXO V –Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO VI – Modelo de declaração de concordância com edital;;
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ANEXO VII – Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno
porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007;
ANEXO VIII - Modelo de Atestado de Vistoria
ANEXO IX - Modelo de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação
ANEXO X – Modelo Planilha de Custos e Formação de Preços;
ANEXO XI – Composição do BDI;
ANEXO XII - Cronograma físico-financeiro;
ANEXO XIII - Projeto Básico;
Fortaleza, 29 de outubro de 2015
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO
1 OBJETO - A presente Tomada de Preços tem por objeto a contratação de
empresa especializada para execução de serviços necessários para a
urbanização, iluminação externa e guarita da nova sede do Conselho Regional
de Medicina do Estado do Ceará – CREMEC, localizada à Rua Antonio
Augusto, 2266 – Aldeota – Fortaleza/Ce. Conforme especificações constantes
do presente Edital e seus Anexos.
2 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Seguem descritos as especificações/métodos de execução de alguns serviços
licitados:
LIXEIRA
Será executada lixeira para coleta de resíduos sólidos em alvenaria revestida
internamente em porcelanato e externamente em textura. A impermeabilização
da laje de forro será com manta asfáltica com “virada” de 20cm nas laterais.
PAISAGISMO
O paisagismo consistirá basicamente em gramas para áreas permeáveis sendo
iluminados por balizadores e postes de luz.
GUARITA
A guarita será construída com revestimento interno em porcelanato do mesmo
padrão da edificação do CREMEC, assim como suas esquadrias (portas e
janelas). A especificação do forro para teto é em gesso e, consequentemente,
as luminárias são de embutir.
PAVIMENTAÇÃO - A pavimentação externa (calçada) será executada em
blocos intertravados coloridos de qualidade comprovada assentados sobre
colchão de areia.
A paginação proposta em projeto para o piso da área externa do edifício do
CREMEC poderá sofrer alterações decorrentes de decisões do próprio
Conselho ou da empresa fiscalizadora da obra.
ILUMINAÇÃO - O projeto de iluminação externa poderá sofrer alterações na
distribuição espacial e/ou tipo das luminárias. Tais alterações só serão
validadas após aprovação do Conselho e o projeto final deverá oferecer, no
mínimo, a mesma intensidade luminosa do projeto licitado.
Calçadas – Deve ser retirado todo o pavimento das calçadas existentes no
entorno da edificação e executado pavimentação em piso intertravado h= 4cm
com meio fio de concreto;
Gradil – O gradil que limita a edificação deverá ser assentado sobre mureta em
alvenaria a qual receberá acabamento em textura; O trecho do gradil
correspondente a portão de acesso a veículos disporá de abertura e
fechamento automático. O conjunto que contempla motor e trilhos deverá ser
aprovado pela empresa fiscalizadora.
Pavimentação em ladrilhos – O ladrilho hidráulico utilizado deverá ser
resistente a tráfego pesado de veículos;
Esquadrias – As esquadrias a serem instaladas serão similares às da
edificação (CREMEC);
Muro de arrimo – Faz-se necessário a construção de um muro de arrimo na
fachada sul e na fachada leste do prédio; tal muro deve ser executado em
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pedra argamassada;
Piso em concreto – Deve ser executado piso em concreto para receber a
pavimentação em ladrilho hidráulico. Em sua composição conterá lona plástica
e tela de aço.
Instalações elétricas e hidro-sanitárias – Toda a infraestrutura de instalação
elétrica, hidráulica e sanitária deve ser composta por materiais com selo de
qualidade INMETRO e aprovados da empresa fiscalizadora;
Concreto – Todo concreto que seja produzido em obra deve ser vibrado e
moldado corpo de prova para ensaio de resistência;
Iluminação externa – As luminárias, lâmpadas, balizadores e postes só
poderão ser executados após aprovação do material escolhido pela empresa
fiscalizadora.
Movimento de terra – Todo o aterro adquirido será compactado
mecanicamente em camadas de 25cm. Para efeito de pagamento relativos à
movimentos de terra, faz-se necessário memória de cálculo com planta
topográfica pré e pós serviços.
Antes do início dos serviços de movimento de terra, a empresa
fiscalizadora deve ser provocada no intuito de aferir as cotas relevantes.
Entulhos – os entulhos decorrentes de demolições deverão ter destino final de
acordo com as legislações e normas vigentes.
Estacionamento – todas as vagas para veículos deverão ser demarcadas em
tinta apropriada.
3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. Fornecer todos os materiais necessários, que deverão ser de primeira
qualidade, de acordo com as normas vigentes e que serão previamente
submetidos à aprovação da fiscalização.
3.2. Fornecer todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra
especializada, assumindo todos os custos e encargos trabalhistas, securitários
e previdenciários.
3.3. Cumprir todas as leis, regulamentos, normas e posturas em vigor,
concernentes aos serviços sob sua responsabilidade, arcando com quaisquer
taxas, emolumentos, infrações, multas e obrigações contra terceiros.
3.4. Tomar todas as precauções para garantir a integridade do prédio e de seus
componentes, bem como a segurança de pessoas, responsabilizando-se por
todos os danos causados, em consequência de atos ou omissões de seus
funcionários, durante a execução dos serviços.
3.5. Assumir as responsabilidades sobre a execução das etapas dos serviços
por ela sub-empreitados.
3.6. Executar eventuais etapas, não constantes destas especificações, mas
inerentes à natureza da obra contratada, já que trata-se de imóvel antigo.
3.7. Restaurar com perfeição todas as áreas danificadas durante a realização
das obras, com os respectivos acabamentos.
3.8. Fornecer aos seus funcionários uniformes, crachás de identificação, e
todos os equipamentos de segurança necessários.
3.9. Indicar um representante formalmente credenciado, que deverá
permanecer no local, servindo de interlocutor entre a Contratada e a
fiscalização.
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3.10. Manter no local um diário, com informações detalhadas das principais
ocorrências.
3.11. Informar horário de trabalho, que só poderá ser modificado com prévia
autorização da fiscalização. Em caso de necessidade de trabalho em fins de
semana, feriados ou em horário noturno, tal fato deverá ser comunicado à
fiscalização, com 48 horas de antecedência.
3.12. Retirar imediatamente do local, qualquer funcionário que se torne
inconveniente ou incapaz de bem executar suas atribuições.
3.13. Manter o local limpo, reunindo em uma só área todo material de entulho,
que deverá ser retirado semanalmente.
3.14. Após a execução das obras, o local deverá ser entregue completamente
limpo e desimpedido, pronto para ser ocupado pela Funarte.
3.15. A aceitação final só será dada após a constatação da perfeita qualidade
dos serviços executados.
3.16. A empresa vencedora deverá apresentar antes da assinatura do contrato,
cronogramas físico-financeiro e executivo, para aprovação junto à Fiscalização
da Obra de Engenharia.
3.17. Acatar, no que couber, as recomendações da INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 01 do MPOG/SLTI, referente à sustentabilidade, quando da execução dos
serviços.
4. CONSIDERAÇÕES GERAIS
4.1. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às informações e
dados constantes do projeto, não podendo após a apresentação, ser inserida
qualquer modificação sem o consentimento da referida Fiscalização da Obra.
4.2. O projeto básico e estas especificações são elementos que se completam,
sendo as eventuais discordâncias resolvidas pela fiscalização.
4.3. Nestas especificações, fica esclarecido que só será permitido o uso de
materiais ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente
equivalentes, isto é, se desempenharem idênticas funções construtivas e
apresentarem as mesmas características formais e técnicas, tendo recebido
também a autorização da fiscalização.
4.4. Reserva-se à Fiscalização da Obra o direito de impugnar o andamento dos
serviços e a aplicação de materiais ou equipamentos, que não satisfaçam o
que está contido nestas especificações, obrigando-se a Contratada a retirar o
que for impugnado, refazendo tudo de acordo com o projeto básico e as
especificações.
4.5. A Contratada deverá conservar na obra uma cópia das especificações e do
projeto básico apresentado, sempre à disposição da fiscalização.
4.6. Nos casos de modificações, as mesmas serão resolvidas em comum
acordo entre a Contratada e a fiscalização.
4.7. Todos os locais de alvenarias, pisos ou tetos que forem danificados,
deverão ser recompostos, de modo que não se perceba diferenças de
superfície ou de cor de revestimentos.
4.8. Deverão ser fornecidos todos os equipamentos, materiais de primeira
qualidade, e serviços necessários à perfeita conclusão dos serviços,
independente de descrição explícita nestas especificações.
4.9. Será de responsabilidade da Contratada a proteção de pisos e demais
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superfícies revestidas.
4.10. Cuidados especiais deverão ser tomados com relação a tintas, solventes,
colas e produtos químicos, que possam provocar manchas nos revestimentos
acabados.
4.12. Deverá ser mantida durante a execução dos serviços, uma equipe de
limpeza para retirar permanentemente os materiais de fácil combustão.
4.13. Todas as medidas deverão ser confirmadas no local, antes da elaboração
da proposta.
A CONTRATADA deve estar a par de todo o processo construtivo assim como
das condições de aceitação dos materiais a serem utilizados.
5. PRAZO
O prazo de entrega dos serviços será de no máximo 120 (cento e vinte) dias
corridos.
Caso a Fiscalização verifique, a qualquer tempo, que o andamento dos
serviços não permitirá sua execução no prazo previsto por culpa da empresa
contratada, poderá exigir da mesma, e esta obriga-se a atender, o acréscimo
de mão-de-obra, trabalho em horas extras e/ou a utilização de equipamentos
adicionais, de modo a eliminar o atraso, sem que isto implique em qualquer
alteração do preço contratual.
Não caberá qualquer prorrogação de prazo de execução em decorrência de
rejeição, por parte da Fiscalização, de etapas dos serviços que estejam em
desacordo com o projeto básico e/ou especificações.
6. PREÇO
O Preço, para execução do objeto desta licitação, deverá ser apresentado sob
o regime de empreitada valor global, sendo fixo e irreajustável.
7. PAGAMENTO
Os serviços executados serão pagos por meio de medições realizadas,
condicionados a parecer da empresa fiscalizadora atestando a realização dos
serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro, e parecer jurídico
recomendando ao CREMEC a liquidar a fatura.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1. Todos os concorrentes deverão vistoriar o local onde serão realizados os
serviços, para esclarecer dúvidas e obter a DECLARAÇÃO DE VISTORIA, que
constará obrigatoriamente do ENVELOPE Nº 1 - Documentação de Habilitação,
na data de abertura da sessão.
8.2. As vistorias serão marcadas mediante prévio entendimento com a
Fiscalização da Obra, obedecendo ao prazo final de 48 (quarenta e oito) horas
antes da data da abertura da sessão.
8.3. Qualquer dúvida deverá ser transmitida via e-mail à CPL
licacoes@cremec.org.br antes da data de abertura da sessão. Telefones: 85
3230.3080.
RENATO CATELO GUIMARÃES
39387-D CREA/CE
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ANEXO - II
MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2015
TOMADA DE PREÇO 01/2015
Termo de contrato que entre si fazem, de um lado Conselho Regional de
Medicina, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua Floriano
Peixoto, 2021, Bairro José Bonifácio, Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ sob o nº.
10.491.017/0001-42, representado pelo seu Presidente, Sr. Ivan de Araújo
Moura Fé, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a
Empresa XXXXXXXXXX., CNPJ nº , representada pelo Sócio/PROPRIETARIO
majoritário , , Carteira de Identidade nº 000000 SSP-C, CPF: xxxxxxx,
brasileiro, residente e domiciliado em Municpio-CE , RUA XXXXX , , Bairro,
CEP: 60.000-000, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as
partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas
cláusulas e condições seguintes:
1 OBJETO
2 PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 O prazo de vigência do contrato é de 150 (cento e cinquenta) dias
consecutivos contados a partir da expedição de ordem de serviço inicial, sendo
120 (cento e vinte) dias consecutivos para execução das obras/serviços do
objeto desta licitação, e 30 (trinta) dias consecutivos para expedição do Termo
de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e serviços;
2.2 A expedição da “Ordem de Serviço Inicial” somente se efetivará após a
publicação do extrato do Contrato no “Diário Oficial” da União.
2.3 O “termo inicial”, para contagem do prazo e início dos serviços, conta-se da
data definida na "Ordem de Serviço", expedida(s) pela CONTRATANTE;
2.4 Os dias considerados impraticáveis por motivo de força maior, se
comprovados pela CONTRATADA e reconhecidos pela FISCALIZAÇÃO, serão
abonados na contagem do(s) prazo(s) contratual(is);
2.6 Os serviços serão prestados ;
2.7 Executado o objeto contratual, o mesmo será objeto de:
2.7.1 Recebimento Provisório do objeto contratual, pelo responsável por seu
acompanhamento e Fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
2.7.2 Recebimento Definitivo, por empregado ou comissão designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após o decurso do prazo
do Período de Observação ou Vistoria que comprove a adequação do objeto
aos termos contratuais.
3 PAGAMENTO
3.1 Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro, a
FISCALIZAÇAO terá 02 (dois) dias úteis, após formalmente comunicada pela
CONTRATADA, para a conferência da medição, compatibilizando-a com os
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dados da planilha das obras/serviços e preços constantes de sua proposta,
bem como da documentação hábil de cobrança;
3.1.1 Somente serão pagos as obras/serviços efetivamente executadas e
materiais efetivamente aplicados;
3.1.2 Os valores referentes às obras/serviços que forem rejeitados, relativos a
uma medição, serão retidos e só será pagos após a CONTRATADA refazê-los.
3.2 Os pagamentos mensais serão efetuados no 15º (décimo segundo) dia útil
após a data de apresentação dos correspondentes documentos de cobrança
ao CREMEC desde que estejam corretos;
3.2.1 os pagamentos serão efetuados após a verificação da Regularidade
Fiscal da Contratada no SICAF. Caso a CONTRATADA não esteja cadastrada
no SICAF, os pagamentos serão efetuados após a comprovação da validade
dos documentos de Regularidade Fiscal;
3.2.3 Não haverá antecipação de pagamento em razão do disposto na cláusula
anterior.
3.3 Os faturamentos da CONTRATADA deverão ser sempre feitos no último dia
de cada mês-calendário, no valor do Boletim de Medição aprovado pela
CONTRATANTE. Os correspondentes documentos de cobrança deverão ser
apresentados, à CONTRATANTE, no primeiro dia útil do mês-calendário
subsequente;
3.4 De conformidade com o que determina a Circular nº 3290, de 05/09/2005,
do Banco Central do Brasil, a CONTRATADA deverá informar no documento
hábil de cobrança o nome completo da pessoa jurídica ou física, o CNPJ ou
CPF, nome do Banco, nº da Agência e nº da conta para depósito, pela
CONTRATANTE, do crédito a que a CONTRATADA tem direito. Os dados retro
mencionados, obrigatoriamente, deverão ser da mesma pessoa física ou
jurídica contratada;
3.5 Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de
pagamento, motivado pela CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado
financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo
pagamento, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
AF = [( 1 + IPCA/100) N/30 - 1] x VP,
onde:
AF = Atualização Financeira;
IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
3.6 É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente
contraprestação do serviço, contudo, na hipótese de se verificar a necessidade
de algum estorno ou ajuste nas medições subseqüentes ao efetivo pagamento,
o beneficio auferido pela Contratada será deduzido dos créditos que a
contratada fizer jus;
3.6.1 Na eventualidade de antecipação de pagamento incidirá sobre a parcela
liquida uma atualização financeira em favor do CREMEC, mediante adoção da
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formula e índices tratados no subitem 3.5 deste instrumento.
3.7 Eventuais acertos no boletim de medição a favor da CONTRATANTE,
ocorridos após a liquidação do pagamento, serão efetuados nos créditos que a
CONTRATADA fizer juz, incidindo sobre a parcela liquida uma atualização
financeira em favor da CONTRATANTE, mediante aplicação da fórmula e
índices constantes do subitem 3.5 deste Contrato;
3.8 A CONTRATANTE fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de
qualquer tributo ou contribuição determinada por legislação específica, sendo
que a CONTRATANTE se reserva o direito de efetuá-la ou não nos casos em
que for facultativo;
NOTA - As empresas dispensadas de retenções, deverão entregar a
declaração, anexa ao documento de cobrança, a que se refere a IN SRF
480/2004 e IN SRF 539/2005, em duas vias, assinadas pelo representante
legal, além de informar sua condição no documento fiscal, inclusive o
enquadramento legal, sob pena de se não o fizerem, se sujeitarão à retenção
do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento
fiscal.
3.9 O pagamento relativo à última etapa será efetuado após o recebimento
definitivo do serviço, conforme disposto no item 9 deste instrumento contratual,
no 15º (décimo segundo) dia útil, contado da data de entrada no protocolo da
CONTRATANTE, da documentação de cobrança, desde que os documentos
estejam corretos;
3.10 A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura
apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:
a) execução defeituosa dos serviços;
b) descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados;
c) débito da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, quer proveniente da
execução do Contrato decorrente desta licitação, quer de obrigações de outros
Contratos;
d) não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento
ficará retido até que a CONTRATDA atenda à cláusula infringida;
e) obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam
prejudicar a CONTRATANTE;
f) paralisação dos serviços por culpa da CONTRATDA.
3.12 O presente Contrato se adequará de pronto às condições que vierem a
ser baixadas pelo poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política
econômica brasileira, se delas divergentes.
4 REAJUSTE DO PREÇO
4.1 O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido
anualmente mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo
de um ano.
5 ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO
5.1 A FISCALIZAÇÃO ORGÂNICA representará a CONTRATANTE e terá as
atribuições delegadas em ato específico e, ainda, as que se seguem:
5.1.1 Agir e decidir em nome da CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os
serviços executadas em desacordo com os projetos, especificações técnicas
ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras
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aplicáveis;
5.1.2 Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel
cumprimento dos serviços executados, medidos e aceitos;
5.1.3 Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de
urgência ou emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de
solicitar da FISCALIZAÇÃO, por escrito, a posterior confirmação de ordens ou
instruções verbais recebidas;
5.1.4 Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado
ou contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;
5.1.5 Aplicar, nos termos contratuais multa(s) à CONTRATADA dando-lhe
ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro da
CONTRATANTE para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito da
CONTRATADA;
5.1.6 Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de
cancelamento de multa(s), quando essa discordar da CONTRATANTE.
5.2 No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO
ORGÂNICA, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local
de execução dos serviços", bem como a todos os elementos de informações
relacionados com as obras/serviços, pela mesma julgados necessários.
6 DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA CONTRATADA
6.1 A direção técnica e administrativa dos serviços, objeto deste Contrato, cabe
à CONTRATADA, a qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição
porventura constatada na sua execução;
6.1.1 A omissão ainda que eventual da FISCALIZAÇÃO ORGÂNICA, no
desempenho de suas atribuições, não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade pela perfeita execução dos serviços contratados.
6.2 A CONTRATADA será representada na obra pelo “Engenheiro
Responsável Técnico” indicado na proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a
representará legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos
assuntos relativos aos serviços contratados.
7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras
cláusulas e documentos integrantes deste Contrato, e sem alteração dos
preços estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:
7.1.1 Executar os serviços objeto deste Contrato, em conformidade com o
respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda com as
instruções emitidas pela CONTRATANTE;
7.1.2 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução
dos serviços, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigações
de ordem trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, ainda, à
CONTRATANTE, quando solicitado, a relação atualizada desse pessoal;
7.1.3 Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislação
pertinente, fornecendo aos empregados prestadores dos serviços contratados
os EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI);
7.1.4 Executar, às suas custas, os refazimentos dos serviços executados em
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desacordo com este Contrato e seus anexos;
7.1.5 Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a
execução dos serviços, que a CONTRATANTE julgar necessárias conhecer ou
analisar;
7.1.6 Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorrência
deste Contrato;
7.1.7 Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO. O não
atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado
motivo para aplicação das sanções contratuais. O exercício das funções da
FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua própria
responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados;
7.1.8 responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos
equipamentos, componentes e serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos
acarretados por esta rejeição, bem como por qualquer multa a que vier a ser
imposta pela CONTRATANTE, de acordo com as disposições deste Contrato;
7.1.9 Responsabilizar-se durante a execução dos serviços contratados por
qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da
CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros;
7.1.9.1 Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua
responsabilidade ou, ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto,
os reparará ou, se assim não proceder, a CONTRATANTE lançará mão dos
créditos daquela para ressarcir os prejuízos de quem de direito.
7.1.10 substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e serviços,
dentro do prazo estabelecido FISCALIZAÇÃO;
7.1.11 Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato,
as licenças, as aprovações e os registros específicos, junto às repartições
competentes, necessários para a execução dos serviços contratados, em
particular a ART junto ao CREA e/ou RRT junto ao CAU competente;
7.1.12 Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos
serviços, em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou
contratados;
7.1.13 Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas
condições que propiciaram a sua habilitação e classificação no processo
licitatório, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitação
técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo
gestor do contrato e ratificada pelo seu superior;
7.1.15 Fornecer os equipamentos e componentes, objeto deste Contrato e a
fatura comercial, em conformidade com a proposta aprovada e qualquer outra
evidência que seja exigida no Contrato;
7.1.16 Submeter, em tempo hábil, em caso de justificada necessidade de
substituição o Profissional indicado para execução dos serviços, o nome e os
documentos demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu
substituto à aprovação do gestor do contrato e ratificação pelo seu superior. A
documentação do profissional será analisada de acordo com os critérios
definidos no Edital de Licitação. O profissional substituto deverá ter,
obrigatoriamente, qualificação técnica, no mínimo, igual a do substituído;
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7.1.17 Manter atualizada sua situação de Regularidade Fiscal junto ao SICAF.
7.2 Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da empresa, no
CREA e/ou CAU da região onde os serviços serão realizados, entregando uma
via ao Órgão de Fiscalização da CONTRATANTE. Este comprovante é
indispensável para o início dos serviços;
7.3 Após o recebimento de Ordem de Serviço, autorizando a mobilização de
profissionais, no prazo máximo de 10 (dez) dias, providenciar a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART e/ou RRT dos mesmos no conselho
competente da região onde os serviços serão executados, entregando uma via
de cada anotação ao Órgão de Fiscalização da CONTRATANTE e outra aos
profissionais mobilizados. Estes comprovantes são indispensáveis para o inicio
dos serviços por parte dos profissionais mobilizados;
7.4 Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de
quaisquer obrigações da CONTRATADA, 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.
8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Efetuar à CONTRATADA os pagamentos nas condições estabelecidas
neste Instrumento;
8.2 Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à
compreensão dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA,
quando solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos;
8.3 Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as
informações relativas à execução dos serviços.
9 RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
9.1 Aceitos os serviços e desde que cumpridas as demais cláusulas
contratuais, será emitido, pela CONTRATANTE, o respectivo “Termo de
Recebimento Definitivo dos Serviços".
9.2 Considerar-se-á como “data de conclusão da obras/serviços”, para
contagem de prazo, a da emissão pela CONTRATANTE do respectivo “Termo
de Entrega e Recebimento Definitivo das Obras/Serviços”;
10 MULTAS
10.1 Sem prejuízo das sanções ajustadas na Cláusula Décima-Primeira,
ressalvados os casos fortuitos ou de força maior devidamente comprovados e
aceitos pela CONTRATANTE, à CONTRATADA serão aplicadas as seguintes
multas:
10.1.1 Atraso na execução das etapas mensais do Cronograma FísicoFinanceiro, pela seguinte fórmula:
M =C/T * x F x N
Sendo:
M = Valor da multa;
C = Valor correspondente à fase, etapa ou parcela dos serviços ou
fornecimento em atraso;
T = Prazo concedido para execução da fase, etapa ou parcela dos serviços ou
fornecimento em dias
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corridos;
F = Fator progressivo, segundo a tabela a seguir;
N = Período de atraso por dias corridos;
PERÍODO DE ATRASO DIAS/CORRIDOS F
1º - Até 10 dias 0,01
2º - De 11 a 20 dias 0,02
3º - De 21 a 30 dias 0,03
4º - De 31 a 40 dias 0,04
5º - Acima de 40 dias 0,05
10.1.2 0,2% (dois décimos por cento) do valor do Contrato, caso a
CONTRATADA descumpra qualquer outra condição ajustada e, em especial,
quando:
a) Não se aparelhar convenientemente para a execução dos serviços;
b) Por qualquer modo impedir ou dificultar os trabalhos da FISCALIZAÇÃO;
c) Deixar de atender qualquer determinação da FISCALIZAÇÃO para reparar
ou refazer as obras/serviços não aceitos.
10.1.3 10% (dez por cento) do valor do Contrato, quando rescindir
injustificadamente este Contrato ou der causa a sua rescisão, sem prejuízo de
indenizar a CONTRATANTE em perdas e danos.
10.2 O valor da multa aplicada, após esgotado o prazo recursal, será deduzido
da fatura do mês em que a fase, parcela ou etapa dos serviços for efetivamente
concluída. Caso o crédito da CONTRATADA junto à CONTRATANTE seja
insuficiente para cobrir a penalidade aplicada, o valor poderá ser cobrado
através de competente processo judicial;
10.3 A CONTRATADA, notificada da multa que lhe foi aplicada, terá o prazo de
5 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação, para interpor recurso junto
à CONTRATANTE;
10.3.1 A autoridade competente, ouvida a FISCALIZAÇÃO, decidirá pela
procedência ou não do recurso;
10.3.2 A devolução do valor pertinente à multa aplicada, face ao provimento do
recurso, será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –
IPCA, de acordo com a fórmula estabelecida no subitem 3.5 deste Contrato.
Em caso de período inferior a um mês, será utilizado, para o cálculo do período
fracionado, o critério pro rata tempore, aplicando-se a taxa de remuneração do
mês anterior.
11 RESCISÃO E CONSEQUÊNCIAS
11.1 A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão
pela parte inocente e acarretará as consequências previstas neste Instrumento
e na legislação pertinente;
11.2 Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste
Contrato, pela CONTRATANTE:
11.2.1 O não cumprimento de prazos;
11.2.2 O não cumprimento das condições técnicas constantes das
especificações e dos projetos;
11.2.3 A lentidão na execução dos serviços, que leve a CONTRATANTE a
presumir sua não conclusão no prazo contratual;
11.2.4 O atraso injustificado no início dos serviços;
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11.2.5 A paralisação injustificada dos serviços;
11.2.6 A subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços
objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorização da
CONTRATANTE;
11.2.7 A cessão ou transferência do presente Contrato;
11.2.8 O desatendimento às determinações da FISCALIZAÇÃO designada
para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
11.2.9 O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços;
11.2.10 A decretação de falência;
11.2.11 A dissolução da sociedade;
11.2.12 A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da
CONTRATADA que, a juízo da CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a
execução deste Contrato;
11.2.13 O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente
provisão de fundos, que caracterizem a insolvência da CONTRATADA;
11.2.14 A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou
órgão/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de
tributos;
11.2.15 Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos da
CONTRATANTE, para a execução dos serviços contratados, bem como sobre
os desenvolvidos pela CONTRATADA, por força do contrato.
11.2.16 Razões de interesse público;
11.2.17 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do Contrato.
11.3 Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela CONTRATADA:
11.3.1 A supressão de serviços, por parte da CONTRATANTE, sem a anuência
da CONTRATADA, acarretando modificações do valor inicial do Contrato, além
do limite permitido em lei;
11.3.2 A suspensão de sua execução, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra ou ainda por força de ato
governamental;
11.3.3 O atraso superior a 30 (trinta) dias nos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE relativos aos serviços já recebidos e faturados;
11.3.4 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do Contrato.
11.4 Nos casos relacionados nos subitens 11.3.1 a 11.3.3 a CONTRATADA
será ressarcida dos prejuízos até então sofridos, desde que regularmente
comprovados, tendo, ainda, direito a:
11.4.1 Recebimento dos serviços que executou, desde que aceitos, até a data
da rescisão do Contrato, porventura ainda não pagos.
11.5 A rescisão do Contrato, efetivada pela CONTRATANTE, com base no
ajuste constante nos subitens 11.2.1 a 11.2.15, acarreta as seguintes
conseqüências, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste
Contrato e na lei:
11.5.1 Assunção imediata, pela CONTRATANTE, dos serviços objeto deste
Contrato, no estado e no local em que se encontram, por ato próprio seu;
11.5.2 Ocupação e utilização, pela CONTRATANTE, do local, instalações,
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equipamentos, materiais e pessoal empregado na execução dos serviços,
indispensáveis à sua continuidade, os quais serão devolvidos ou ressarcidos
posteriormente à CONTRATADA, mediante avaliação prévia, nos termos do
item 11.8, deste documento;
11.5.3 Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos
prejuízos causados pela CONTRATADA;
11.5.5 Suspensão e/ou declaração de inidoneidade da CONTRATADA, de seus
sócios ou cotistas, de seus gestores e/ou representantes para contratarem e
licitarem com a CONTRATANTE e/ou Administração Pública, pelo prazo de até
2 (dois) anos.
11.6 As penalidades aplicadas à licitante serão obrigatoriamente registradas no
SICAF;
11.7 A rescisão do Contrato, seja decretada pela CONTRATANTE ou pela
CONTRATADA, não impedirá que a CONTRATANTE dê continuidade à
execução dos serviços, mediante contratação de terceiros;
11.8 A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência
de caso fortuito ou de força maior dará à CONTRATADA o direito a liberação
da garantia contratual e ao recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) aos
serviços executados e aceitos;
11.9 Ocorrendo a rescisão do Contrato, a CONTRATANTE constituirá
"Comissão" para arrolamento da situação dos serviços, no momento da sua
paralisação e concederá prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que
a CONTRATADA indique seu representante. Vencido o prazo e não indicando
a CONTRATADA o seu representante ou não comparecendo o indicado para
execução dos trabalhos, a "Comissão" fará o respectivo arrolamento. Em
quaisquer das hipóteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o
relatório de arrolamento feito;
11.10 Caso não convenha à CONTRATANTE exercer o direito de rescindir o
Contrato, quando a ação ou omissão da CONTRATADA justificar essa medida,
poderá suspender a execução do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o
pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execução dos serviços, da
maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA
cumpra integralmente a condição contratual infringida;
12 RESPONSABILIDADES
12.1 Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a
CONTRATADA será responsável, ainda:
12.1.1 Pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços contratados;
12.1.2 Perante a CONTRATANTE ou terceiros, pelos danos ou prejuízos
causados, por ação ou omissão, erro ou imperícia, vício ou defeito, na
condução ou execução dos serviços objeto deste Contrato;
12.1.3 Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por
determinação da autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, as
obras/serviços forem embargadas ou tiverem a sua execução suspensa;
12.1.4 Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer
condições deste Contrato;
12.1.5 Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os serviços
objeto deste Contrato.
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12.2 A CONTRATADA será responsável por acréscimo aos custos do Contrato,
que venha a ocorrer com acréscimo/adição de serviços e/ou material, por
qualquer natureza, sem autorização prévia da CONTRATANTE.
13 FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO
13.1 Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso
ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes contratantes, aos
termos do presente Instrumento, os fatos fora de seu controle, nos termos do
parágrafo único do Art. 393 do Código Civil Brasileiro, desde que essas causas
afetem, diretamente, as obras/serviços contratados.
14 DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
14.1 Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação
aplicável à espécie;
14.2 Se qualquer das partes tiver de ingressar em juízo para compelir a outra
ao cumprimento de quaisquer condições contratuais, a parte vencida, além de
suportar com os encargos judiciais da sucumbência, responderá por perdas e
danos à parte prejudicada, devendo indenizá-la no valor equivalente ao
prejuízo sofrido mais o que razoavelmente deixou de lucrar;
14.3 Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta
relacionada com a execução deste Contrato, tal fato não significa liberação ou
desoneração a qualquer delas, para o cometimento de outras;
14.4 No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados
da CONTRATADA ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver
imediatamente a pendência ou submeter o assunto à Justiça do Trabalho;
14.5 A CONTRATADA não poderá autorizar a visita ao local de execução dos
serviços de pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa da
CONTRATANTE.
14.6 A CONTRATANTE reserva a si o direito de introduzir modificações no
projeto, mesmo durante a execução dos serviços, sempre que julgar
necessário. No exercício deste direito, porém, a CONTRATANTE se
empenhará no sentido de evitar prejuízos à CONTRATADA;
14.7 É vedado à CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro título
cambial emitido contra a CONTRATANTE;
14.7.1 O descumprimento desta condição contratual ensejará a aplicação das
cominações ajustadas neste Instrumento.
14.8 Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser
emitidos pelas partes, em razão deste, o integrarão para todos os fins de
direito, independente de transcrição e lhe são anexos;
14.9 Compete à CONTRATANTE dirimir divergência, de qualquer natureza,
havida entre os documentos integrantes deste Instrumento;
14.10 As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento
em que todas as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente
satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE;
14.11 A CONTRATANTE poderá, respeitadas outras condições contratuais,
tendo presente o seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar o cumprimento do
cronograma físico-financeiro dos serviços;
14.12 No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de
membro(s) da equipe técnica, indicada para execução dos serviços, mormente
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em se tratando de Responsável(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados
demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu(s) substituto(s)
deverão ser, tempestivamente, submetidos à análise e aprovação do gestor do
contrato e ratificação pelo seu superior;
14.12.1 A capacitação técnica do substituto será analisada e pontuada de
acordo com os critérios estabelecidos no Edital de Licitação, e deverá ser, no
mínimo, igual a do substituído;
14.13 Ocorrendo a propositura de Reclamação Trabalhista por empregado ou
ex-empregado da CONTRATADA alocado na execução dos serviços objeto
deste Instrumento e na qual seja citada a CONTRATANTE na condição de
reclamada ou litisconsorte passiva, fica a CONTRATANTE autorizada a fazer a
retenção do valor reclamado e dos pertinentes aos depósitos judiciais de
qualquer crédito da CONTRATADA, até o trânsito em julgado da lide, cujos
fatos serão levados ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO pelo Órgão Jurídico
da CONTRATANTE;
14.13.1 Sendo julgada procedente a Reclamação Trabalhista, o valor retido
será destinado à satisfação da condenação, obrigando-se, ainda, a
CONTRATADA a complementar o valor devido ao empregado, caso a retenção
seja insuficiente;
14.13.2 Sendo julgada improcedente a Reclamação Trabalhista, depois de
transitada em julgado a decisão, o valor reclamado e retido em espécie será
devolvido à CONTRATADA atualizado com base no Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA “pro rata tempore” pela fórmula prevista nas
condições deste instrumento contratual, exceto o pertinente aos depósitos
recursais, os quais serão devolvidos nos termos do subitem 14.13.3 destas
Condições Contratuais;
14.13.3 Os valores relativos aos depósitos recursais serão considerados como
parte do pagamento de indenização trabalhista do processo correspondente ao
depósito; caso a CONTRATANTE seja excluída do feito em Instância Superior,
o quantum dos depósitos recursais será devolvido à CONTRATADA quando de
sua liberação e no mesmo valor liberado.
5 DO FORO CONTRATUAL
Fica eleito o foro da Justiça Federal de Primeira Instância com sede na Capital
do Estado do Ceará, como o competente para dirimir quaisquer questões
advindas da aplicação deste Instrumento, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E, assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam este
Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas, para que produza seus jurídicos efeitos.
Fortaleza/Ce, ____ de ____________ de ____.
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS :
________________________________
Nome:
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ANEXO III
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de TOMADA DE PREÇO
01/2015, do CREMEC, que não possuímos em nosso quadro de pessoal
empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho.

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Obs.: Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante.
Se a licitante possuir menores de 16 anos aprendizes deverá declarar essa
condição.
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ANEXO IV
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
PROCESSO LICITATORIO Nº 21/2015 - Tomada de Preço nº 01/2015
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Declaro, para fins de participação na Tomada de Preço nº 01/2015, que o
Senhor(a) ______________________________, Representante devidamente
constituído, indicado pela empresa___________________________________,
inscrita
no
CNPJ
(MF)
nº
_______________________,
localizada_________________(endereço
completo),
na
cidade
de
________________, para fins do disposto na Tomada de Preço nº 01/2015,
declara, sob as penas da lei, que:
(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preço nº 01/2015 foi
elaborada de maneira independente pelo (Licitante ), e o conteúdo da proposta
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Tomada de
Preço, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada
de Preço nº 01/2015 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta Tomada de Preço, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de
Preço nº 01/2015, quanto a participar ou não da referida dispensa de licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de
Preço nº 01/2015 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato
desta Tomada de Preço antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de
Preço nº 01/2015 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do CREMEC antes da
abertura oficial das propostas;
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.
__________, _____ de ____________ de 2015.
Assinatura e carimbo
(Representante da empresa)
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ANEXO V
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
PROCESSO LICITATORIO Nº 21/2015 - Tomada de Preço nº 01/2015
CARTA DE CREDENCIAMENTO
Por este instrumento particular credenciamos nosso(a) representante o(a)
Sr(a).............................................................................portador(a) do CPF nº
.........................................
e
carteira
de
identidade
n.º...................................................... expedida em ..../..../...., por ......................,
estado civil .............................a quem conferimos amplos e especiais poderes
para fins e efeitos da licitação referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015,
podendo o mesmo interpor recursos, renunciar o direito de recorrer, protestar,
assinar documentos, entre eles as atas das sessões públicas de abertura e
julgamento da licitação e tudo mais que se fizer necessário ao perfeito e fiel
cumprimento deste mandato.

________________________________________
Local e data

Assinatura
(nome completo número da identidade do declarante)
(em papel timbrado do Licitante)

Comissão Permanente de Licitação
licitações@cremec.org.br

Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará – CREMEC
Rua Floriano Peixoto, 2021 – José Bonifácio- 60.025-131
Fortaleza – Ceará Fone: 3230-3080 - Fax: 3221.6929
E-mail: cremec@cremec.org.br

ANEXO VI
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
PROCESSO LICITATORIO Nº 21/2015 - Tomada de Preço nº 01/2015

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

DECLARAMOS, para todos os efeitos legais, que ao apresentar uma proposta,
com preços e prazos indicados, estamos de pleno acordo com as condições
estabelecidas para esta licitação, às quais nos submetemos incondicional e
integralmente.

________________________________________
Local e data

Assinatura
(em papel timbrado do Licitante)
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ANEXO VII
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
PROCESSO LICITATORIO Nº 21/2015 - Tomada de Preço nº
01/2015MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
_______________________________________________________________,
(razão social da empresa)
inscrita no CNPJ
nº____________________________________________________, por
intermédio de seu representante legal, o (a)
Sr.(a)______________________________________________, portador da
Carteira de Identidade nº____________________________e do CPF
nº______________________,
DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que
esta empresa, na presente data, é considerada:

(

) Microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006.
(

) Empresa de Pequeno Porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das
hipóteses descritas no § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

________________________________________
Local e data
Assinatura
(em papel timbrado do Licitante)

Comissão Permanente de Licitação
licitações@cremec.org.br

Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará – CREMEC
Rua Floriano Peixoto, 2021 – José Bonifácio- 60.025-131
Fortaleza – Ceará Fone: 3230-3080 - Fax: 3221.6929
E-mail: cremec@cremec.org.br

ANEXO VIII
(ATESTADO DE VISTORIA)

ATESTADO DE VISTORIA

RAZÃO SOCIAL
CNPJ N°. _______________/_____-___
ENDEREÇO COMPLETO
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015

A empresa acima identificada declara que, por meio de seu representante
legal, Sr.(a)_________________________________, efetuou vistoria no local
que será prestado o serviço objeto do edital da TOMADA DE PREÇO Nº
01/2015
Declara, ainda, que todas as dúvidas foram sanadas, não havendo nenhum
comentário ou dúvida quanto ao modo, condições e local da prestação dos
serviços.

Fortaleza - CE, ___ de _____________ de 2015.

________________________________
Representante Legal Empresa
Doc. Identidade
(nome/cargo/assinatura)
________________________________
Representante CREMEC
Doc. Identidade
(nome/cargo/assinatura)

Comissão Permanente de Licitação
licitações@cremec.org.br

Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará – CREMEC
Rua Floriano Peixoto, 2021 – José Bonifácio- 60.025-131
Fortaleza – Ceará Fone: 3230-3080 - Fax: 3221.6929
E-mail: cremec@cremec.org.br

ANEXO IX
DECLARAÇÃO

Declaramos que cumprimos plenamente todos os requisitos de
habilitação exigidos no edital do Tomada de Preço Nº. 01/2015.

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Obs.: Emitir em papel que identifique a licitante.

Comissão Permanente de Licitação
licitações@cremec.org.br

