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Camera NilniciiraL de

Processo in  05022021/01/CMM
Modalidade: Tomada de Pre;os
DDatadaLidtap5oro5demalxpde2021
Hera da Licitacao: 08:00 hs
Tipo da Licitagfo: Menor Prego
Regime de Exectigao: Empreitada por preps Global
Dotagao Orgamenthia: Exercicio 2021 Atividade 0101.0103100012.001 Manutengao das Atividades
da Ca.mara Municipal, Classificagao econ6mica 3.3.90.39.00 0iitros serv. de terc. pessoa juridica.
U nidade Admi.nistTativa: Camara MuniciDa] de Ploml)aca

A Camara Mum.icipal de Mombaq por interm6dio de sua Comissao PeTTnanente de Licitapao, torna
pdblico  para  conhecimento  dos  interessados que  na Tray. Dr. Arios`raldo  tosta  s/n - Altos  -
Centre - Moml.apa - Geari - CEP: 63rfel0-000, fafa realizar licitag5o, na modalidade Tomada de
PTegos,   no  tipo  MINOR  PRECO,  para  atendimento   do  objeto  desta  licita9fro,   observadas  as
disposig6es  contidas  na Lei Federal ur 8.666  de  21.06.93, suas alterapaes posteriores, legislag6es
pertinentes e demais condi95es fixadas neste Edital.

Na data, hora e local indicados neste Edital a Comissao de Licitapao receberi dos participantes deste
certame, simultaneamente, 02 (dots) envelopes, sendo:

Envelope n9 1. Documentos de Habilitagao;
Envelope nQ 2. Proposta de Prego.

2.DOsAI\IExOs+roEDrl.AI.

2.1- Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes aliexos:
2.1.1-Al\]EXO I -Projeto Bisico;
2.12-AI\lEX01[ -Termo de credenciamento Orocuragao);
2.1.3-AI\IEXO INN -Minuta de Proposta de Prepes
2.1.4-ANEXO IV -Modelo de declarag6es;
2.1.5-ANEXO V ` Modelo de declaTapao de microempresa e empresra de pequeno porte;
2.1Ji-ANEXO VI - Minuta de conttato.

3.DA DOTAcfio ORuniEI\ITaRIA

3.1- Os recursos financeiros para pagalnento das despesas decorrentes do presents Certame serao
provenientes da seguinte  Dotacao Orgamentiria:  Exercfcio  2021 Atividade  0101.010310001.2.001
Manutengao das Atividades da Camara Municipal Classificagao econ6mica 33.9039.00 0utros serv.
de ten pessoa juridica

4.DAscONDlq©EspARApArmc]mqao

4.1- Poderao participar da preseute licitagao qualquer pessoa juridica interessada, pertencente ao
ramo de atividade relactonado ao objeto da licitacao, conforme mos respectivos atos constitutIVos,
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condic5es exigidas para cadastramento ate o
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atendam  a todas as  exigencias,  inclusive  quanto  a  documentafao, constantes  deste  Edital  e seus
Anexos.

4.1.1. Os interessados cadastlndos deverao compi-ovar o cadastro mediante a apresentagao de
c6pia autenticada por cartorio competente, do Certificado do Registro Cadastral para prestagao
de servi9os em geral emitido pela Camara Municipal de Mombafa, CE.
4.1.2.  A  licitante  cadastrada  que  possuir  documento  vencido  em  seu  cadastro  nao  devera
declarar jnexistencia de fato superveniente, mas, sin, a|)resentar no envelope os documentos
correspondentes aos vencidos com nova validade.

4.2- Nao sera admitida nesta licitapao a participapao de pessoas jun'dicas:
4,2.1-Com faLencia,  concordata ou insolvencia, judicialmente decretadas;
4.2.2-Em dissolu9ao ou em liquida¢o;
4.2.3- Que estejam suspensas de lichar e impedidas de contratar com qualquer 6rgao ou entidade da
Administra9ao Priblica, seja na esfera federal, estadual, do Distrfro Federal ou municipal, mos termos
do artigo 87, inciso [[[, da Lei n° 8.666, de 1993;
4.2.4-Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiirias entre si;
4.2.5-Estrangeiras que nao funcionem no Pats;
4.2.6- Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedag6es previstas no artigo 99 da Lei nQ 8.666,
de 1993;
4.3-  0 descumprimento de qualquer condjcao de participa¢o acarretari a inabjJita£5o do licitante.
4.4- Nao   podeiiio   participar,   ainda,   as   empresas   cujos   s6cios   ou   integrantes participem, a
quaLquer titulo, sjmulfaneamente, de outras organiza96es candidatas a este certame;

4.5.- Cons6rcios:

Trata-se de justificativa referente a veda9ao a participa9ao de cons6rcios.
Cumpre ressaltar que a admissao ou veto de formapao de cons6rcio em certame licitatorio 6 confiada

pela lei ao talante do administrador, pots o art. 33 da Lei n° 8.666/1993, utilizando-se da expressao
"quando  permitida",  conferiu  discricionariedade ao  ente  administrativo  para  permitir  ou  nao  tat

condigfro no instrumento convocat6rio.
Essa decisao e resultado de urn processo de avaliapao da reaLidade do mercado em Tazao do objeto a
ser licifado e ponderagao dos riscos inerente a atuapao de uma pturalidade de sujeitos associados

para execufao do objeto visando ao atendimento ao interesse ptiblico.
A ausencia de cons6rcio nao trafa prejuizos a competividade do certame, para o caso concreto em
analise, que a visra exatamente afastar a restrigao a competicao.
Corroborando  esta  tese,  o  Prof.  MARquL  )USTEN  FILHO,  in  Comentirios  a  Lei  de  Licita96es  e
Contratos Administrativos,13 ed. 2009, pag. 47 e 477, leciona que:

"Em regra, o cous6r\cio nao 6 fiavorecido ou incentivado pelo nosso Direito.

Como instnLmento de atuapao empresarial.  o cous6Tcio pode conduzir a
resultados  indesqd\Ieis.  A  formagao  de  cous6rcias  acarreta  riscos   da
dominapao  do mercado, atriav6s  de pactos de eliminagao  de competi9do
entre  empresdrios.   No  caTnpo  de  licitogives,  a  formaFtio  de  cons6rcios

poderia nduzir o universo da disputa. 0 cons6rcio poderia  retratar uma
composigao entre eventuais interessados, em veg de estobelecerem disputa



compativeis com a ordem juridica. Hd hip6teses em que as circunstdncias de
mercado   e   (ou)   a   complexidade   do   objeto   tomam   problemtltica   a
competi€iio.   Isso   se   passa   quarldo   grande   quantidade   de   empresas,
isoladamente,  nco disi.useram  de condiF6es  para  participar de licita£6es.
Nesse  caso,  o  instituto  do  cons6reio  6  a  via  adequada  para  propiciar
ampliaFao  do  universo  de  pandcipantes.  E  usual   que  a  AdministraFao
Priblica apenas autorize a participapao de empresas em cons6rcio quando
as dimens6es ou a complexidade do objeto ou dos circunscancias concretas
exijam a associapGo entre os parficulares. Sao as hip6Beses em que apenas
umas  poucas ernpresas estnriam aptas a  preencher as condi96es especiais
exigidas para a licitaFdo."

A respeito da participapao de cons6rcios, a juris|]rudencia do TCU ten assentado que fica a cargo da
discricionariedade do gestor a decisao de admitir ou nao a particjpapao de empresas organizadas em
cons6rcio na licitagao. Senao vejamos:

aAdemais, a participagdo de cous6rcios errl to:rneto licitat6rio ndo garante

aumento  de competitividade,  cousoante arestos  do  Relat6rio  e Voto  que
impulsiona:ram o Ac6rdfro n® 2.813/2004 - 1a Camara (...) 0 art. 33 da Lei
de  I,icitap6es  expressamerlte  atribui  a  Administrafao  a  prerrogativa  de
admitir a participapao de consdrcios. tsto porque, a nosso ver, a formapao
de  cons6ncio  tanto  se  prestar  a  fomentar  a  concorrencia  (cons6rcio  de
empresas  menores  ou,  de  outra fiorma,  n6o  participariam  do  certame),
quanta   a   cerce6-la   (associapao   de   empiesas   que,   caso   contrdrio,
concorreriam entre si). Com os exemplos forneddos pelo BACEN, vemas que
6 prdtica comum a nfro aceitapdo de cons6rcios. " (Ac6rdao n® 1.946/2006 -
Plendrio - TCU - ref. Min. Marcos Bemquerer) "4. A aceita9do de cous6rcios
na   dispute   licitot6ria   situa-se  no   ambito   o   poder   discricion6rio   da
administraFao contratante, conforme o art. 33, caput, da Lei n° 8.666/1993,
requerendo-se, poiem, que sua opFiio seja sempre justificada. " (Ac6rdtio n°
566/2006 -Plen6rio -TCU - ref. Min. Mareus Vinicius Vilapa).

Diante  do  exposto  e considerando que existem diversas empresas com capacidade para fornecer
objeto deste Edital, decidiu por nao permitir a paTticipagao de cons6rcio. Fato esse que, por si s6, nao
configura restri95o a competitividade, economicidade e moralidade.

5,1 - Os licitantes nao cadastrados junto a Camara Municipal de Mombape, deverao efetuar, ate 03

(tres)  dias  antes  da  abertura  dos  envelopes  de  habilita9ao,  o  seu  cadastramento  na  Central  de
Licitag6es, sifuada a Tray. Dr. Arioswaldo Costa s/n - Altos - Centre - Mombaq - Ceari - CEP:
63.610-000.
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Camara NlihicipaL de

6.1- As empresas participantes poderao  ser representadas  no proceso por seus titu]ares  ou  por
representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes eapecificos para a pfatica de
quaisquer  atos  do  procedimento  licitat6rio,  inclusive  o  poder  de  interposic5o  de  recursos  e
desistencia expressa aos mesmos;
6.2-  0  credenciamento  poderi  ser  realizrado  pela  licitante,  ou  seu  representante,  que  devera
comparecer no local, data e hofario indicados no preinbulo deste edital, apresentar-se a Comissao
Permanente de Licita9ao para efetuar credenciamento como participante desta hicitagao, munido da
sua carteira de identidade, ou de oL[tro documento oficial e do documento de procurafao com firma
reconhecida (ANEXO 11), com poderes para praticar todos us atos em none da proponente, inerente a
este certame.
6.2.1 - 0 jnstrumento de procurag5o totiblica ou partinlar) deve constar os poderes necessarios para
a fol.mula95o de propostas e para a pfatica de todos os atos do certame, devendo vir acompanhado
de c6pias autenticadas em cart6rio ou por servidor integrante da Comissao de Licitagao, a vista dos
originals,  dos  documentos  de  constituifao  da  emprca  (estatuto,  contrato  social  ou  registro  de
empresario  individual),  no  qual  estejam  expresos sells poderes para  exercer direitos  e assumir
obriga96es em decorrencia de tat investidura
6.3-  Cada  licitante  devefa  apresentar-se  com  apenas  urn  representante  legal  que,  devidamente
munido de instrumento habfl de mandato, sera o tinjco admitido a jntervir nas fases do processo
licitat6rio.
6.4- As microempresas e empresas de peqLieno porte que pretenderem se beneficiar nesta ljcita9ao
do  regime  diferenciado  e  favorecido  previsto  na  Lei  Complementar  n°  123,  de  2006,  deverao
apresentar Requerimento/Declarafao de tratamento diferenciado para Microempresas e Empresa de
Pequeno Porte, conforme modelo no ANEXO V deste Edital.
6.5-  A  licitante  microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em  qualquer das
veda5:6es do artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, nao podefa usufruir do
tratamento  diferenciado  previsto em  tat diploma e,  poifanto,  nao devefa apresentar a  respectiva
declara9ao.
6,6-  As  licitantes  que  nao  apresentarem  a  referida  declaragao  nao  usufruirao  do  tratamento
diferenciado estabelecido na Lei CompLementar n° 123, de 2006.

ITACAO STA DE PRECO.DOS E

7.1-   Cada  ]jcjtante  deveri  apresentar  02   (dois)   envelopes  de  documentos,   urn  contendo   os
documentos de habilitagao e urn contendo a proposta de pre9os, indevassaveis e fechados, constando
obrigatoriamente da parte extema de cada urn as seguintes indjca96es:

A   COM[Ssfio pERMAI\lENTE DE L]CITAgivo
CAMARA MUNICIPAI, DE MOMBAqu
TOMADA DE PRECOS N912.02`2021/CMM

7.1.1  -  Sera  admitido  o  encaminhamento dos  envelopes por via postal  ou  outro  meio  similar  de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebjmento, desde que entregues ate o dltimo dia dti] anterior
a data de abertiira da sessao ptibljca.



7.2  -  Deverao  ser  entregues  separadamente,  em  envelopes  opacos  e  lacrados,  os  documentos
relativos a habiljtap5o e a proposta de pregos rubricados no fecho e identifieados com o none da
licitante  e  contendo  em  suas  partes  externas  e  frontais,  em  caracteres  destacados,  os  seguintes
dizeres:

DOcuMENTOs DE HABILITAqao -ENVELOpE NO 01
chMARAMUNICIPALDEMOMBAqu
TOMADA DE PRECOS Ng 12.OZ.2021/CMM

pLAZAo soclAL DA ImpRESA L[cITANTE).
P=NDERECO, CNP|, TEu:FONE E EMAIL DA E"PRESA L[C[TANTE].

PROPOSTA DE PRECOS  - ENVELOPE N° 02
CAMARA MUNlapAL DE MOMBAqu
TOMADA DE PRECOS NS! 1Z.02.20Z1/CMM

[RAzfioSOCIALDAEMPRESALIC[TANTq.
[ENDERECO, CNP|, TELEFONE E EMAII. DA EMPRESA L[CITANTE].

7.3 - Nao serao recebidos, em nenl]uma hip6tese, envelopes de habi]ita9ao e de proposta financeira
depois de iniciada a sessfro de abertura dos mesmos.

8.DOS DOCUMENTOS DE IIAB[LITACAO 901

8.1- Para a HAB]LITAqao, a licitante deveri apresentar os doctimentos a seguiT relacionados:
8.1.1-Relativos i Habilitapao |uridica:

®      :)ocpera¥:I:ed:aldfedaRdee#a°rd::a¥n(fi:R:)jdea=:cdo°mp:I:br:MAdaTLCM±fau:[oitpAL DE M°MBAquJ dentr°
b) C6dula de identidade do responsavel legal ou signatirio da proposta;
c) No caso de empresirio individual: inscrigao no Registro Priblico de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede;
d)  No  caso  de  sociedade  empresaria:  ate  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,
devidamente  inscrito  no  Registro  Pdblico  de  Empresas Mercantis. a cargo  da Junta Comercial  da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobat6rio de seus ad ministradores;
e) No caso de sociedade simples: inscrigao do ate constitutivo no Registl.o Civil das Pessoas 7uridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores;
8.1.1.1-  Os  documentos  deverao  estar  acompanhados  de  todas  as  alterag5es  reali2alas  ou  da
consolidagao respectiva contratual, se for o caso;

8.2 - ReLativa a Regtllaridade Fiscal:

8.2.1. Prova de inscri9ao no Cadastro Nacional de Pessoas |uridicas (CNP|);
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obj eto contratual;
8.2`3. Provas de regularidade, em plena validade, para com:
8.2.3,1.  A  Fazenda  Federal  (consistindo  em  Certidao  Conjunta  Negativa  de  Debito  quanto  aos
Tributes Federais e a Divida Ativa da Uniao a'GFN));
8.2.3.2. A Fazenda Estadual (Certidao Negativa de tributo esfadual do domicflio da ]icitante);
8.2.3.3. A Fazenda Municipal (Certidio Negativa de D6bitos Municipais)  do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
8.2.3.4. 0 Fundo de Garantia por Tempo de Serviap -FGTS.
8.2.3.5. A ]ustifa do traballio (Cerddao Negrtiva de D6hitos Trabalhistas -CNDT}

8.3 - Re]ativos a QuaLifica¢o T6mica:

8.3.1. Comprovagao de aptidio para a presta5ao dos seTvifos em caracterfficas compativeis com o
objeto desta ticitapao, por meio da apresentagao de atestndus formecidos por pessoas juridicas de
direito pdblico ou privado.

8.3,1.1.. 0 atestado de capacidade tinica deveri apresentar a descrigao completa dos
servigos pl.estados, prazo, ndmero do processo e contrato, none e cargo da pessoa que
assinoLi.

8,3.1.2. Somente serao aceitos atestndos expedidos ap6s a conclusao do contrato ou se
decorrido, pelo memos, sets mesies (50% do prazo previsto de duragao do contrato)do
infcjo de sua execugao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior (Ac6rdao
1.214/2013-TCU)

8.3.2.  A  licitante  devefa  comprovar  a  existencia  em  sous  quadros  de,  peto  menos,  01   (urn)

profissional  de  nivel superior e p6s graduagao  em direfro, com  registro  na entidade  profissional
competente, acompanhado da identidade profissional e ceTtidio de regularidade;

8.3.2.1. A comprova9ao de vinculo profissional a que se refere o subitem anterior poderi
ser feita atrav6s da demonstrapao do vinoulo societirio, da carteira de trabalho ou de
contrato de prestagao de servigos.

8.4 - Re]ativa a Qualificagao Econ6mico-Financein:

a) Certidao negativa de falencia ou reouperacao judicial, expedida pelo cart6Tio de distribuigao da
sede da pessoa juridica, dentro do prazo de validade;
b)   Balanap   patrimonial  e  demotlstrap6es  contibeis  do   tiltimo  exercicio  social,  ja  exigiveis  e
apresentados   na  for[na   da  Lei,   devidamente  registrado  na  Junta  Comercial   de   origem,   que
comprovem  a  boa  situagao  financeira da  emprEra,  vedada  a sua  substituigao  pop  balancetes  ou
balan9os provis6rios, podendo ser atualjzados por indices oficiais quando encerrados hi mais de 3
(tres)   meses   da  data  de  apresenta9ao  da  proposta,  devidamente  assinados  por  contabilista
registrado no CRC, ben como por s6cio, gerente ou diretor, acompanhado do Termo de Registro de
Abertura e Encerramento do Livro Diirio, este, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado
sede do licitante, facuLtando-se o Presidente o direito de exigir a apresenta9ao do Livro Diario para
verificagao de valol.es.
8.4.1.  No  caso  de  empreca  rec6m{olistituida  aia  memos  de  01  ano),  deveri  ser apresentado  o
balan9o de abertura devidanente registrado na Junta Comercial, constando no balango o nrimero do



assinado   POT   contador  registrado   no   Conse]ho   Regional   de   Contabilidade   e  pelo   titular   ou
representante legal da empreEL
8.4.2. Apresentar indices assinado por profissjonal legaJmente habjljtado junto ao Conselho Regional
de Contabi]idade da sede ou fflial  do  licitante. demonstrando que a empresa apresenta  indice de
Liquidez Geral (I.G) major ou igual a 1,0 (urn virgula zero)  e indice de Liquidez Corrente a.q maior
ou igual a 1,0 (urn vl'rgula zero) , calculada conforme a formulas abaixo.

a) fndice de Liquidez Geral maior ou iglial a 1,0;
AC + RLP

indice de Liquidez Geral (ljG) = ------------------------
PC + ELP

Onde:      AC6oAtivociTculante
PC e o Passivo Circulante
RLP 6 o Realizavel a Longo Prazo
ELP 6 o Exigivel a Longo Prazo

b) fndice de Liquidez ColTente major ou igtial a 1,0;
Ativo Circulante (Aq

I ndice de Liquidez Corrente a.C) = --------------------------------
Passivo CircuJante (Pq

b3) A licitante que apresentar indices econ6micos iguais ou  inferiores a 1  (urn) em qualquer dos
indices  de  Liquidez  Geral  e  Liquidez  Corrente  deveri  comprovar  que  possui  capital  minimo
equivalente a 10% (dez POT cento) do valor total estinado da contratagao.

8.4.3. Da Garantia da Proposta: Sera exigido da licitante, "Garantia de Proposta" no montante de
1%  (urn por cento) do valor estinado da contratagao, pT`evisto no orgamento bdsico constante do
Edital, que deveri constar no envelope de habilitacao.

§1Q A licitante podefa optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) cau9ao em dinheiro ou tl'tulos da divida pdbljca;
b) seguro garantia;
c) fianp bancaTia;

§29 Optando por caucao em dinheiro, a licitante deveri apT.esentar o comprovante de dep6sito na
Conta: Corrente n9 40.99-1, Agencia nQ 0758-7, Banco do Brasil, em none da Camara Municipal de
Mombaga junto aos envelopes de habilitagao.

§39 Caso a modalidade de garantia escolhida seja a Tianpr Bancaria" ou "Seguro Garantia", a licitante
entregafa o documento  original fornecido pela instittligao que a concede, do qual devefa constar,
obrigatoriamente:
a) Beneficiario: Camara Municipal de Mombapr (CE).
b) Objeto: Garantia da pardcipa9ao na Tomada de PTe9os nQ 12.02.2021/CMM.
c) Valor da grrantia: 1% (urn por cento) do valor global orgado.
d) Prazo Minimo de validade da garantia: 60 (sessenta) dias.

®
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§4€  Optando  por caugao em Titulos da Dhrida  PdbLica, este deveri tor sido  emitido sob  a  forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custedfa autorizado  pelo
BBanco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econ6mico, conforme definjdo pelo Ministerio da
Fazenda.

§5Q A ]iberagao de qualquer garantia somente sera feita para as licitantes inabiLitadas, ap6s concluida
a fase de habilitagiv, e, para as demais, somente ap6s o encerralnento de todo o processo licjtat6rio.

§6Q A garantia da proposfa podera ser executada:
a) se o licitatite retirar sua proposta comerdal durante o prazo de validade da mesma;
b) se o licitante adjudicatirio hao firmar o contrato;
c) se o licitante vencedor nao fomecer a Garantia Contratual;

§79 A execug5o da garantia da proposta hao exime a licjtante das demais penalidades previstas na
]egisfagiv em vigor.

§89 valor/orgamento da presente licitap5o implica no montante global de: R$ 70400,00 (Setenta nil
e quntrocentos).

8is-DEC-C6us:

8.5.1. A ]icitante deveri apresentar declarapao de cLimprimento do disposto no inciso XXX]]I, do art.
79 da Constituifao Federal, ben como qLle cu[npre plenamente us requisitos da habilitagao e que nao

possui  nenhum  fato  impeditivo  que altere os dados para  efetivaoao  da sua  habilitagao  conforme
Anexo IV;
852.Os   hicitantes   que   nao   atenderem   is   exigencias   legris   previstas   neste   capitulo   serao
considerados  inabilitados,  ficando  excluidos  das  fases  subsequentes  desta  licitagao,  conforme

preceitua o Parigrafo 4€ do Art. 41 da lrei rf 8.666/93.

9. DA PROPOSTA DE PRECOS IEl\TVEI0PE N° 03`

9.1-  A  proposta  de  pregos  devefa  ser  apresentada  conforme  o  ANEXO  Ill,  em  uma  rinica  via,
eLaborada em papel tinbrado da Licitante, sem emendas, rasuTas ou entrelinhas, e, as suas folhas
devidamente  rubl.icadas,  sendo  a  dltima  datada  e  assinada  por  pessoa  ]egalmente  habilitada,
devendo constar as seguintes indicac6es:

a) Fazer mencao ao nrimero deste certame, conter a razao social da licitante. o CNP|, namero(s) de
telefone(s), e-mail e o respectivo enderapo com CEP;
b)  Especificag5o de forma clara e detalhada do opjeto. A descrifao das eapecificaf6es dos servigos

que deveri atender ao disposto no ANEXO I deste edital;
c) lndicagao do valor (mensal) e valor global (anual) da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com os pngos praticados no mercado; sendo o valor global da
proposta indicado por extenso. Prevaleceri em casos de divergencia entre o prego em algarismo e o
valor por extenso, 0 valor por extenso;
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d) Nos pTe9os cotados deverao estar incluidos todos os ilisumos que os comp6em:
indiretas, impostos, taxas, fTctes, seguros e quaisquer outros custos que incidam sobre a
do objeto;
e) 0 Prazo para execugao dos servifos sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
contrato;
f) 0 prazo de validade da proposfa, que nao poderi ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data de recebimento dos envelopes da presente licita9ao. Se por falha do Ljcjtante a proposta nao
indicar   o   prazo   de   sua   i/a]idade,   esta   sera   considerada   valida   por   60    (sessenta)   dias
independentemente de qualquer outra manifestagao;

g)  A  licitante  devera  informal na proposta,  os segtiintes dados:  None  do  representante  que  ira
assinar o contrato, Ng do CPF, NQ do RG, Estado civil, profissao e endere9o residencial, ben como o
None e n9 do banco, n9 da conta corrente em none da empresa, onde deveTao ser creditados os
pagamentos caso a licitante seja a vencedora;
h) Apresentada a proposta, o Licitante estari automaticamente aceitando e se sujeitando is clausuLas
e condif6es do presente Edital;
i)  As    licitantes    que    nao    atenderem    is    exigencias    legais    previstas    neste  capitu]o  serao
consideradas desclassjflcadas.

j) Em nenhuma hip6tese poderi ser alterado o teor das propostas apresenfadas, seja quanto ao pre9o
ou quaisquer outras condi95es que importem em modifica96es de seus termos originais, ressalvadas
apenas  as  alterag6es  absolufamente  formats,  destinadas  a  sanar  evidentes  erros  materiais,  sem
nenhuma altera9ao do conterido e das condi£6es referidas, desde que nao venham a causar prejuizos
as demais licitantes.
k) Ap6s abertos os documentos de habnifa¢o, nao cabe desistencia da proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

9.2 - S6 serao aceitas as propostas entregues dentro do prazo firmado nests Edital, ou seja, na data e
hora da abertura, devendo estar acondicionada no envelope nQ 02.

ERTURA DOS EllvEIOOP
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10.1-  No  dia,  hora  e  local  designados  neste Edital, em  ate  pdblico,  na  presen9a  das  licitantes,  a
Comissao Permanente de Licitagao receberi, de uma s6 vez, os Envelopes nQ 01 e n9 02, ben como as
declarac6es comp]ementares, e procedefa a abeTt]Ira da licita9ao.
10.2- Os atos pdblicos poderao ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles palticiparao
ativamente as licitantes ou representantes eredencindas, nao sendo permitida a intercomunicagao
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o born andamento dos
trabalhos.
10.3-Serao identificadas as licitantes, e em seguida, proceder-se-i a abertura dos Envelopes nQ 01 -
Documentos de Hamitapao, sendo enfao verificada a dooumenta¢o, conforme item pr6prio deste
Edital.
10.3.1   -   Caso  a   Comjssao  julgL]e  col)veniente,  podefa  suapender  a   reuniao   para  analisar  os
documentos apresentados, marcando, Iia oportunidade, nova data e hofario em que voltafa a reunir-
se, informando as licitantes.
10.3.1.1 - Na hip6tese acima, todos os documentos de habilitapao ja mubricados e o Envelopes n° 02 -
Proposta de Pregos, rubricados extemamente por todas as licitantes e pelos membros da Comissao,



10.4  -  Cumpridas  as  for[nalidades  da  hat.ilitapao,  a  Comissao  Permanente  de  Licitag6es,  ap6s
apresentar o resultado do julgamento, dalii vista da documentacao a todos os Licitantes presentes a
sessao de abertLira, os quajs todos deverao rubricar ou poderi ser selecjonados 3 (tres) ljcitantes,
ficando  esclarecido  que  qua]quer  contesfagao  por  parte  dos  licitantes  sobre  o  julgamento  da
habiljtafao  deve  ser  formalizada  no  momento,  para  que  conste  em  ata,  e  solucionada  antes  da
abertura dos envelopes contendo as propostas;
10.5  -  Ap6s  o  procedimento  de  verificagao  da  documenta9ao  de  habilitafao,  o  Envelope  n°  02  -
Proposta  de  Pre9os  das  ncitantes habilitadas sera aberto,  na  mesma sessao,  desde que  todas  as
licitantes tenham desistido expl-essamente do direjto de recorrer, ou em ato ptibJico especjficamente
marcado para este fin, ap6s o regular decurso da fase recursal.

10.5.1- Nao ocorrendo a desistencfa exprese de todas as licitantes, quanto ao direito de recorrer,
o Envelope n° 02 - Proposfa de Pre9os sera Tut]ricado pe]as licitantes presentes ao ato e mantido
inviolivel ate a posterior abertiira
10.5.2- Ultrapassada a fase de habiJitapao e abertas as propostas de pregos, nao cabe desclassificar
a licitante por motivo relacionado com a habi]ita9ao, salvo em razao de fatos superveniente ou s6
conhecidos ap6s o ju]gamento.

10.6- As propostas de pregos das ]icitantes habilitadas serao enfao ju]gadas, conforme item pr6prio
deste Edital,
10.7-  Se  todas  as  [icitantes  forem  inabilitadas  ou  todas  as  propostas  forem  desclassificadas,  a
Comissao Permanente de hicita9ao poderi fixar o prazo de 8 (oito) dias dteis para a apresentagao de
nova documentagao ou propostas, escoimadas das causas que as inabiJitaram ou descLassificaram,
10.8- Em todos os atos pdblicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissao  e  pelos  representantes  credenciados  e  licitantes  presentes;  entretanto,  se  estes  se
recusarem a assind-la, esta circunstincia deveri ser, em tempo, consignada na ata.

11.DO EXAME DA DOCUMENTAcfio DE HABILITAqfo

11.1  -  Sera  considerado  inabilitado a licitante  que nao  apresenfar  os  documentos exigidos  neste

®       Edital   no  prazo  de  validade  e/ou  devidamente  atualizados,  ressalvado  o  disposto  quanto  a
comprova€ao da regularidade fiscal das microemprecas, empresas de pequeno porte.
11.2  -  A  intimagao  dos  atos  de  habilitagao  ou  inabilitagao  das  licitantes  sera  feita  mediante

publicagao na imprenca oficial, salvo se presentes os prepostos das licitantes no ato pdblico em que
foi adotada a decisao, caso em que a intimagao sera feita por comunica9ao direta aos interessados e
lavrada em ata.
11.3. A validade dos documentos de habilita5ao, inclusive declarag6es. quando n5o tiverem o prazo
estabelecidos, somente serao aceitas as emitidas em no maximo 30 dias anteriores ao certame.

12.I)0 IULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1- As Propostas de Prapo serao avaliadas e classificadas em fungao dos documentos, informag6es
e pre9os fornecidos pe)as licitantes.

12.1.1-  Ap6s  comunicado  o  resultado  de julgrmento  da  habilita9ao  aos  Licitantes,  se  podera

passar imediatamente a abertura dos envelopes "8- - Proposta de Preyos, desde que todos os
Licitamtes renunciem expressamente ao direito de recoTrer da decisao relativa a habilita9ao.
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12.1.2.  Nao  ocorrendo  rendncia  ao  direito  de  recorrer  por parte  de  todos  os  Licitantes,  sera
designada  data  para  abeltura  dos  envelopes  dB"-  Proposta  de  Pre9os,  observado  o  prazo  de
recurso de 05 (cjnco) dias dtejs.
12.1.3. No dia, hora e local marcados para o julgamento das proposfas e decorrido o prazo para
recurso sem a sua interposigao, tendo deste havido rendncia ou desistencia expressa de todos os
Licitantes ou ap6s o julgamento dos recursos interpostos, serao abertas as Propostas de Pre9os
d os Licjtantes habiljtados.
12.1.4.         As planilhas orgamentinas sefao verificadas pela comissao permanente de Licita9ao,
quanto a erTos aritm6ticos, que seTao corrigidos da seguinte forma:

12.1.4.1 Erro de mtiltiplica¢o do custo unitato peh quantidade correspondente - serf
retificado, mantendo-se o custo unitirio e a quantidade, coTrigindo-se o produto.
12.1.4.2.  Erro  de adigfo  - sera retificado  conservando-se parcelas corretas e trocando-se a
S0ma.

12.2   0  pre9o total, apresentado  na Proposfa de Preyos, corrigido pela Comissao  Permanente de
Licitagao,  em  conformidade  com  os  procedimentos  constantes  neste  edital  e  ap6s  anuencia  do
Licitante, constituifa o valor da proposta. Se a  hicitante nao aceitar as correg6es procedidas, sua

proposta serf desclassificada.
12.3     Serao desclassificadas as propostas que ndo atenderem, no todo ou em parte, is disposig6es
deste Edital, aquelas com prefo excessivo, e aqueLas que tiverem pre5:o manifestamente inexeqtiivel.
12.4 Em conformidade com o § 19, art. 48, Lei Federal n.9 8.666/93, presumem-se inexequiveis as

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
I - media aritmdica dos valores das pTopostas superiores a  50% (cinquenta por cento) do valor
estimado;
1[ -valor  estimado;

12.5.   PodeTao,  tamb6m,  ser  consideradas  inexeqiiiveis  as  proposfas  que   nao  venham  a  ter
demonstrada sua viabiLidade por meio de documentapao que comprove que os custos dos insumos
sao  coerentes com os do mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a
execu9ao e objeto do contrato.
12.6. 0 Licitante tern sua proposta de preyos desclassjficada, nas segLlintes hip6teses:

a)   se  deixar  de   cotar  qualquer  urn  dos   itens   ou   a]terar  a(s)   quantidade(s)
constante(s) da Planilha Orpmentiria;
a)       se cotar pregosdiferentes para uma mesma composi9ao;
b)       se apresentar o pI`oposfa de preaps em outra forma que hao a prevista neste
edital;
d-)  ultrapassar o |]requ global estimado.

12.8     Sera declarada vencedora a proposta considerada exeqtiivel e que apresentar o menor prego
total.
12.9     No caso de empate entre as propostas de menor prego, sera utilizado o criferio de sorteio, em
ato priblico, com a presenpa de todos os Licitantes.
12.10      Havendo   empate   no   momento   do   julgamento   das   propostas,   sera   assegurada   as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte preferencia na contrafagao, caso a licitagao tenha sido
vencida por empresa que nao detenha tat condigao.
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12.11  Para  efeito  da  verificagao  da  existencia  de  empate,  no  caso  das  microempr
empress  de  pequeno  porte. serao  cousideradas as propostas  por  estas  apresentadas
superioresemat610%aquelamaisbemclassificada.
1Z.1Z   Havendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

12.12.1Amicroempresaouempresadepeqilenoportemaisbemclassificadapodefaapresentar,
noprazode02(dois)diastiteis,propostaescritadepregoinferioraquelaconsideradavencedora,
hip6tesenaqualteriadjudicadoemseufavoroobjetolicitado.
12.12.2   Caso a microempl.esa ou empresa de pequeno porte que se apresente neste caso nao
venhaasercontratada,seraoconvocadas,Iiaordemclassiricat6ria,asdemaisqueseenquadrem
na mesma hip6tese, para o exercjcio de igual direito.
12.12.3    Na  situapao  de  empate  na  folma  antes  prevista,  existindo  equivalencia  nos  valores
apresentados por mats de uma microempresa ou empresra de pequeno ports, proceder-se-a ao
sorteio  entre estas  coln  vistas a se  identificar aquela que primeiro  podefa  apresentar melhor
oferta.

12.13  Caso  nenhuma  microempresa ou  empresa  de  pequeno  ports venha  a ser  contratada  pelo
crit6rio  de  desempate,  o  objeto  licitado  sera  adjudicado  em  favor  da  proposta  originalmente
vencedora do certame.
1Z.14Nallip6tesedeinabilitagaooudesclassificagaodetodasaspropostas,aComissaoPermanente
de Licitagao podefa fixar aos I,icitalites o prazo de 08 (oito) dias riteis para apresenta9ao de nova
dooumenfagaooudeoutraspropostasdevidamenteescoimadasdascausasquederamorigematal
situag5o.
12.150julgamentodaspropostasdepTe9os(envelope"8|eaclassificagaofinaldaspropostassefa
objeto  de ata  circunstanciada, que sera assinada  pelos  Licitantes credenciados  presentes  e pelos
membros da Comissao Permanente de Licitapao.
12.16.Naoseraoaceitosdocumentosoupl.opostasilegiveis,notodoouemparte,ouquecontenham
emendas,ressalvas,rasurasouentrelinhas,omiss6esoucorrap6es,oucujocontetidosejainsuficiente
ou contradit6rio.

rsiDQslREen§Q§AQSAEQ§]±£H4E±BiQa
6         13.1-Os atos realirados pela comissao de ucita9ao cabem recurso, no prazo de 05 (cinco) dias titeis

a contar da intimagao do ato ou da la\/ratura da ata.
13.2-  0  recurso sera dirigido ao Presidente da Comissao Permanente de Licita9ao, a qual podera
reconsiderar sua decisao,  no prazo de 5  (cinco)  dias hteis, devidamente inmido, devendo  neste
caso,adecisaoserproferidadentrodoplazode05(cinco)diastiteis.
13.3-0recursonasfasesdehabflitacaoejulgamentodaspl.opostas,tefaOfeitosuspeusivo,deveri
ser  maniftstado  por  escrito  e ser dirigido  por escrfu  ao  Presidente  da Comissao  da  Licitagao  e
entreguemedianteprotocolonaComissaodeLicitag6esdaCinaraMunicipaldeMombaga,duranteo
prazolegalnohoratodas07:30is14:00.
13.4-Osreciirsosinterpostosforadoprazonaoseraolevadoselnconsidelagaa;
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14.1-Ap6soregulaTdeoursodafaserecursal,oprocesolicitatdrioserdsubmetidoaautoridade
competentepanqueseplocedaadevidahomologapaoecousequenteadjudicacaodoobjetolictodo



®

homologacao realizada pelo Presidente da chMARA MUNICIPAL DE MOMBA[A e as intimag6es dos
respectivos atos serao precedidas mos termos do pafagrafo 4E do artigo 109 da I.ei n9 8.666/93.
142- Em  conformidade com a Lei n9 8.666/93, a chMARA MUNICIPAL DE MOMBACA, caso tenha
conhecimento posterior ao julgamento da ljcitagao, sobre atos ou fatos que desabonem a idoneidade
financeira, tecnica ou administrative da adjudjcatiria, atTav6s de despacho fLindamenfado, poder5
desclassificar a licitante vencedora da presente licitapao, Inesmo ja tendo ocorrido a assinatura do
Termo de ContratoD, sem que caiba a mesma direito a indenizapao ou ressarcimento, e sem prqjuizo
de aplicagao das sa[ip6es cabiveis, assegurando o contraditorio e ampla defesa.
14.3- A intima9ao do resultado final do julgamento das propostas seiii feita mediante publicag5o na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos das licitantes no ato pribJico em que foj adotada a
decisat], caso em que a intimagao sera fejta por comunicagao direta aos interessados e Lavrada em
ETJTH

15.DoINSTRUM"ENTocol\ITRArml.

15.1  - Ap6s a homologag5o  da licitapao, a Adjudicatiria tern o prazo de ate 05  (cinco)  dias riteis,
contados a partir da data de sua convocagiv, para assinar o Contrato, sob pena de decair do diTeito a
contratagao, observadas ainda as regras do Art. 81 da Lei n9 8.666/93 e alterap6es.
15.1.1  -  0  prazo estabelecido  no subitem anterior poderi ser prorrogado, por igual perfodo, por
solicitag5o i ustificada da Adi udicatiria e aceita pela Administra9ao.
15.2 - E facultndo a Administragao, quando a convocada nao assinar o ContTato no prazo e condic6es
estabelecido:; convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classifica9ao, para faze-Io em igual

prazo  e nas mesmas  condig6es propostas pela prjmeira  classificada,  inclusive  quanto  aos preaps
atualizados de conformidade com o atjo convocat6rio, ou revogar a licita9ao, independentemente da
cominapao prevista neste Edital.

16.DASALTERA€6ESDOcON"T_O+

16.1 - Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas
mes[nas condig6es contratuais, us acT6scinos ou supress6es que se fizerem necessdrios, ate o limite
de 25% (vi.nte e cinco por cento) do valor inicial atunlizado do contrato.

17.1-0 pre9o do contrato poderi ser reajustado, observado o interregno minimo de 12(doze) meses,
contado a partir da data limite para apresentagao da proposta. 0 indice de reajuste sera o IGP-M/FGV
- i ndice Geral de Pregos do Mercado.

18.DA VIGENCIA DO CONTRAT0

18.1- 0 contrato tefa vigencia de 12 (doze) meses, prorrogiveis na forma do inciso 11 do aTtigo 57 da
Lei N.a 8.666/93, conforme previsto no termo de contrato.
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19. DO PAGAMENTO
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19.1 - 0 paganento sera efetuado conforme condi;6es previstas na Minuta Contratual e no Projeto
BBdsicodesteprocesolicitat6rio.

2 0.I]As INFRAcas E DAs sAi\rGOEs ADM]N[sTRATIVAs

20.1- Pela inexecugao total ou parcial, ou atraso injustificado do ohieto desta hicitagzio, sem prejuizo
ddas responsal)ilidades civil e criminal, ressalvados us casos devida]nente justificados e romp rovados,
a criferio da Administracao, e ainda garantida a pT6via e ampla defesa, serao plicadas is seguintes
cominaf6es, cumLIlativamente ou nao :

I - advertchcia;
11 -multa, mos seguintes termos:

a) Pelo atraso na prestagao dos serviaps, em rela¢o ao prazo estipulado: 1% (urn por cento) do valor
global, por dia decorrido, ate o limite de 10% do valor dos servigos executados;
b) Pela recusa em realizar a prestagao dos serviaps, caracterizada em dez dias ap6s o vencimento do

prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor dos servifos;
c)  Pela  demora  em  corrigi.r  falhas  mos  serviaps  prestados,  a  contar  do  segundo  dia  da  data  da
notificacao, 2% (dois por cento) do valor dos serviaps, por dia decorrido, ate o limite de 10% do valor
dos servigos n5o corrigidos;
d) Pela recusa da CONTRATADA em coTrigir as falhas lia prestapao dos servigos, entendendo-se como
recusa o servigo nao efetivado Iios cinco dias que se seguirem a data da rcjei¢o: 10% (dez por cento)
do valor do servigo rpjeitado;
e)   Pelo  nao  cumprimento  de  qualquer  condi¢o  fixada  na  Lei  8.666/93,  ou   no  instrumento
convocat6rio e nao abrangida lios incisos anterioles:  1% (`im por cento) do valor contratado, para
cada evento.

Ill   -   Suspensao   temporaria  de   participar  em  licingao   e   impedimento   de   contratar  com   a
CONTRATANTE, pelo prazo de ate 2 (dois) anos;
[V -  Declaragiv  de  i.n.idoneidade para ticitar ou contratar com a Administngao  Ptiblica enquanto

perdurarem os moti\ros determinantes da punipao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a
pr6pria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  sera  concedida  sempre  que  a  CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejiiizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da san9ao aplicada
com base no item anterior.

20.2  - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estafa siijeita ds penalidades
tratadas mos incisos 111 e IV do subitem 20.1:

I. Pelo descumpriniento do prazo de prestagao dos servicos;
11. Pela recusa e[n atendel. alguma solicitagao para corre¢o na prestagao dos servigos, caracterizada
se  o  atendimento  a solicitagao  nao  ocorrer no  prazo  de  10  (dez)  dias  riteis,  contado  da  data  da
rejeigao, devidamente notificada;
Ill.Pelandoexecupaodaprestagaodosservigosdeacordocomasespecificag6eseprazosestipulados
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20.3- A16m das penalidades citadas, a CONTRATADA ficari sujeita, ainda, no que couber, is demais

penalidades  referidas  IIo  Capitulo  IV  da  Lei  Federal  nQ  8,666/93  durante  o  prazo  de  execusao
contratual.
20.4- As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou culnulativamente, ficando o seu total
limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejLiizo de perdas e danos cal]iveis.
20.5-  Poder-se-a descontar dos pagamentos porventura devidos a CONTRATADA as  importincias
alusivas a multas, ou efetuar sua cobran9a mediante inscri95o em divida ativa do Municipio, ou por

qualquer oiitra forma previsfa em lei.
20.6- As sang6es aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

2 1.I)As D]sposlc6rs F]I\IAls

21.1-  Quaisquer ddvidas  porventura  existentes  sobre  o  disposto  no  presence  Edital  deverao  ser
objeto  de  consulta, por escrito, a Comissao  Permanente de Licitag5o  da  chMARA  MUNICIPAL  DE
MOMBAqA, em ate 5 (cinco) dias consecLltivos anteriores a data de abertLlra do certame,
21.2 -As disposig6es deste Edital poderao ser objeto de inipugna9ao, por vfolarem disposig6es legais,
especialmente da Lei nQ 8.666, de 1993, mos seguintes termos:
21.2.1-Por parfe de qualquer cidadfro, desde que protocole o pedido ate 5 (cinco) dias dteis antes da
data  fixada para a  abertLira dos  envelopes  de habilitacao,  cabendo  a Administracao  responder a
impugnagao em ate 3 (tres) dias riteis;
2122-Por pairte da licitante, desde que protocole o pedido ate o 2Q (segundo) dia titil que anteceder
a data de aberfura due envelopes de habilitapfro; do contririo, a comunicagao n5o tera o efeito de
recurm.
21.23-  As  d`twidas  serao  consolidadas  e  respondidas,  por  escrito,  ap6s  esgotado  o  prazo  de
consulfa,  e encaminhada a todos os interessados par meio de enderefo eletr6nico, cabendo aque]es

que  por qualquer  lnotivo  nao  tenham  recebido as  informap6es  no  prazo  estipulado  o  clever,  no
resguardo de seus interesses, de inteirar- se sobre o tcor do documento.
21.3 - ]ncumbe exclusivamente a licitante analisar minuciosa e cuidadosamente este Edital e sells
Anexos, ben como todas as instru96es, termos e especifica96es tecnicas presentes, informando-se de
todas as circunstincias ou detalhes que possam de algum modo afetar a afericao dos custos e prazos
envolvidos na execugao do objeto desta licitaf50.
21.4 - As licitantes assumem todos us custos de preparagao e apresentagao de suas propostas e a
Administracao  nao  sera,  em  nenhum  caso,  responsavel  par esses  custos,  independentemente  da
condugao ou do resultado do processo licitat6rio.
21.5-  A participapao nesta licitapao  implica pLena aceitapao, por parte da licitante, das  condig6es
estabelecidas nests Edital e seus Anexos, ben como escrfro e devidamente fundamentado, a qualquer
tempo antes da adjudicagao dos servigos;
21.6- I faoultada a Comissat] ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitapao, a promogao de
diligancia  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrugao  do  processo,  vedada  a  inclusao
posteriordedocumentoouinformapaoquedeveriaconstarnoatodasessaopriblica.
21.7-  0  desatendimeuto  de  exigencias  formais  nao  essenciais  nao  iniportari  o  afastamento  da
licitapte, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados us principios da isonomia e do
interesse ptiblico.
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21.8-As normas que disciplinam este certame serao sempre interpretadas em favor da
disputa  entre  os  interessndos,  desde  que  nao  comprometam  o  interesse  da  Adli
principto da isonomia, a finalidade e a seguranp da contratap5o.
21.9-  0  Edital  e  seus  Anexos  podefao  ser  lidos  e/ou  obtidos  na  Sala  de  Licitag6es  da  Camara
Municipal de Mombapa.
21.10-    0    Edital   tamb6m   sera   disponibilizado   aos    interessados,   no    enderego    eletr6nico:
www.tce.ce.gov.br.

21.11-E vedida a transferencia total ou parciaL para terceiros, da execugao dos servigos qLie forem
adjudicados em  consequencia desta  licitapao, sem  expressa autorizagao  da Camara  Municipal  De
Momba9a.
Mombaga ,16 de fevereiro de 2021


