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INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
104 Norte, ACNE 01, Conj. 01, Av. JK, Rua NE 01, Lote 41 A, Edi!cio Encanel, 5º Andar, , Palmas/TO, CEP 77006-016

Telefone: (63) 3225-2028; 3225-6567  - h"p://www.iphan.gov.br
  

EDITAL

Processo nº 01422.000367/2019-43

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019

O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL/IPHAN, autarquia federal, vinculada ao Ministério da Cidadania,
por intermédio da Superintendência do Iphan no Estado do Tocan#ns/ IPHAN-TO, sediada na Quadra 104 Norte, ACNE 1,
Conjunto 01, Avenida Juscelino Kubitschek - JK, RUA NE 01, LOTE 41 A - 5º Andar - Edi!cio Encanel, PALMAS-TO – CEP 77.006-016, por
intermédio do Senhor Superintendente do IPHAN-TO, torna público que realizará licitação na modalidade de Tomada de Preços nº
01/2019, do #po MENOR PREÇO, para contratação de serviços técnicos especializados, conforme objeto, condições e especificações
estabelecidas neste EDITAL e seus ANEXOS. O procedimento licitatório obedecerá: a Lei nº 8.666, de 1993; a Lei Complementar nº
123, de 2006; o Decreto nº 6.204 de 2007; o Decreto nº 7.746/2012; o Decreto nº 7.983/2013 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
vigente, bem como à legislação correlata.

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

1.1. Até às 9 horas, do dia 15, mês de outubro, ano 2019, no endereço Quadra 104 Norte, ACNE 1, Conj. 01, Avenida JK,
Rua NE 01, Lote 41 A - 5º Andar - Edi!cio Encanel, Palmas-TO – CEP 77.006-016, para entrega do Envelope n° 01, com os documentos
de habilitação, e nº 02, com a proposta, além das declarações complementares

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

2.1. Às 9 horas, do dia 15, mês de outubro, ano 2019, na sala de reuniões localizado no endereço Quadra 104 Norte, ACNE
1, Conj. 01, Avenida JK, Rua NE 01, Lote 41 A - 5º Andar - Edi!cio Encanel, Palmas-TO – CEP 77.006-016, terá início a sessão,
prosseguindo-se com o credenciamento dos par#cipantes 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 rela#vos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues separadamente, em
envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e iden#ficados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e
frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

 

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN-TO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

CNPJ N° XXXX

 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN-TO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

CNPJ N° XXXX

 

2.3. Os licitantes interessados em par#cipar 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 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
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3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar devidamente
representados por:

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de iden#dade ou outro documento de iden#ficação 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 cons#tu#vo, 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 inves#dura.

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento par#cular de procuração ou
documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado
de documento de iden#ficação 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 úl#mo, de documentos de eleição de seus
administradores; inscrição do ato cons#tu#vo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

3.1.3. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante.

3.1.4. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

3.1.5. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a par#cipação do
licitante no presente certame, porém impedirá o seu representante de se manifestar durante a sessão.

4. DO OBJETO

4.1. O objeto desta Tomada de Preços é a contratação de empresa especializada para realizar serviço de conservação nos
sí!os arqueológicos Filadélfia I e Cai!tu, localizados, respec!vamente, nos municípios de Filadélfia e Lajeado, Estado do
Tocan!ns, mediante o regime empreitada por preço global.

4.2. A licitação compõe-se de item único, conforme tabela constante do Termo de Referência – ANEXO I, sagrando-se
vencedor o licitante que ofertar o menor preço.

4.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações
constantes deste Edital, prevalecerão as úl#mas.

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento
da União para o exercício de 2018, na classificação abaixo:

5.1.1. UG/Gestão: 343043/40401

5.1.2. Fonte: 0100000000

5.1.3. Programa de Trabalho (PTRES): 159947

5.1.4. Elemento de Despesa: 33.90.39

5.2. Conforme o Termo de Referência, o valor total es#mado da contratação foi calculado em R$ 113.997,71 (cento e treze
mil, novecentos e noventa e sete mil reais e setenta e um centavos).

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6.1. Poderão par#cipar desta licitação, os interessados cujo ramo de a#vidade seja compa%vel com o objeto desta licitação.

6.2. Poderão par#cipar desta Tomada de Preços, as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), com amparo
nos ar#gos 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006, desde que:

6.2.1. Atendam às condições deste Edital e seus Anexos e apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por
qualquer processo de cópia auten#cada em Cartório de Notas e O!cio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe
de Apoio da Tomada de Preços, devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

6.2.2. Estejam cadastradas e parcialmente habilitadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos
termos do § 1º, Art. 1º, do Decreto 3.722/01.

6.2.3. Não estejam cadastradas no SICAF, mas que tenham interesse em par#cipar da presente Tomada de Preços. Tais
empresas poderão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública,
até o terceiro dia ú#l anterior à data do recebimento das propostas (Parágrafo único do Art. 3º, do Decreto nº 3.722/01.

6.2.4. Pertençam ao ramo de a#vidade do objeto licitado e atendam às condições deste Edital e de seus Anexos, inclusive
quanto à documentação, e estejam devidamente credenciadas na Secretaria de Logís#ca e Tecnologia da Informação (SLTI), do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sí#o h"p://www.comprasnet.gov.br para acesso ao sistema
eletrônico.

6.3. O credenciamento no SICAF será realizado por meio do sí#o www.comprasnet.gov.br.

6.4. Não poderão par!cipar desta licitação:

6.4.1. Interessados proibidos de par#cipar de licitações e celebrar contratos administra#vos, na forma da legislação vigente.

6.4.2. Empresas cujo objeto social não seja per#nente e compa%vel com o objeto da licitação.

6.4.3. Empresas, sociedades ou en#dades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administra#va ou judicialmente.
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6.4.4. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 28 do Decreto nº 5.450/05)
ou suspensas temporariamente de par#cipar de licitação ou impedidas de contratar com o IPHAN – Ins#tuto do Patrimônio Histórico
e Ar%s#co Nacional (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93.

6.4.5. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/98.

6.4.6. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com o IPHAN – Ins#tuto do Patrimônio Histórico e Ar%s#co
Nacional, enquanto perdurarem os mo#vos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.

6.4.7. Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação.

6.4.8. O autor do projeto, básico ou execu#vo, pessoa !sica ou jurídica.

6.4.9. En#dade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou execu#vo 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.

6.4.10. Servidor ou dirigente deste (a) Iphan ou responsável pela licitação.

6.4.11. En#dades empresariais que estejam reunidas em consórcio.

6.4.12. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no ar#go 9º da Lei nº 8.666/93.

7. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL

7.1. O edital poderá ser impugnado:

7.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

7.1.2. Por qualquer licitante em até 02 (dois) úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

7.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

7.3. Até a data marcada para abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá solicitar à Administração elementos,
informações e esclarecimentos rela#vos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de
seu objeto.

7.3.1. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

7.3.2. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão de Licitação deverão ser autuados no
processo licitatório e estar disponíveis para consulta por qualquer interessado.

8. DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS

8.1. No caso de par#cipação de microempresas ou empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei
Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.

8.1.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do Estatuto
Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, ins#tuído pela Lei Complementar nº 123/06.

8.1.2. A pessoa !sica ou o empresário individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº
123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP.

8.2. A fruição dos bene!cios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 independe da habilitação da
ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

8.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e não possuírem
quaisquer dos impedimentos do § 4º do ar#go citado, deverão apresentar declaração de que cumprem os requisitos legais para a
qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da Lei Complementar (Art. 11 do Decreto
nº 6.204/07).

8.3.1. A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei
Complementar nº 123/06.

9. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA

9.1. Os documentos rela#vos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues separadamente, em envelopes
fechados e lacrados, rubricados no fecho e iden#ficados no anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e
frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN-TO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

CNPJ N° XXXX

 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN-TO
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TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

CNPJ N° XXXX

9.2. Será admi#do o encaminhamento dos envelopes por via postal ou similar, desde que recebidos no protocolo da
Superintendência do Ins#tuto do Patrimônio Histórico e Ar%s#co Nacional no estado do Tocan#ns -IPHAN TO até o horário marcado
para abertura da sessão pública, com os seguintes dizeres:

 

SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NO ESTADO DO TOCANTINS – IPHAN-TO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

QUADRA 104 NORTE, ACNE 1, CONJ. 01, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK - JK, RUA NE 01, LOTE 41 A - 5º ANDAR - EDIFÍCIO
ENCANEL, PALMAS-TO.

CEP 77.006-016 Tel: (63) 3225-2028/ 3225-6567.

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019

(RAZÃO SOCIAL E CNPJ da empresa)

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

 

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. Par#ciparão desta licitação en#dades 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 Norma#va SLTI/MPOG nº 2, de 2010, e
en#dades 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.

10.2. As licitantes que não atendam aos requisitos para a emissão do Cer#ficado 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.

10.3. 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 Norma#va SLTI/MPOG n. 02, de 2010, os
quais deverão ser acondicionados em envelope, conforme estabelecido para os documentos de habilitação.

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

10.5. Para a habilitação regulamentada na Instrução Norma#va SLTI/MPOG nº 2, de 2010, o interessado deverá atender às
condições exigidas para cadastramento no SICAF, até o terceiro dia ú#l anterior à data prevista para recebimento das propostas.

10.6. O SICAF será u#lizado para aferição da habilitação jurídica e da regularidade fiscal federal por meio de consulta "on
line". A regularidade trabalhista será aferida por meio da apresentação de Cer#dão emi#da pelo sí#o oficial do Tribunal Superior do
Trabalho, caso a informação não esteja disponível no SICAF.

10.7. Também poderão ser consultados os sí#os oficiais emissores de cer#dões, especialmente quando o licitante esteja
com alguma documentação vencida junto ao SICAF. A validade das cer#dões emi#das por meio da rede mundial de computadores
(Internet) ficará condicionada à verificação da sua legi#midade por meio de consulta “on line”.

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

10.9. A %tulo de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação no Envelope n° 1, salvo
quando as informações per#nentes es#verem contempladas de forma regular no SICAF:

10.10. Habilitação jurídica

10.10.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan#s, a cargo da Junta Comercial da
respec#va sede.

10.10.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato cons#tu#vo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respec#va sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores.

10.10.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons#tu#vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

10.10.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: cer#dão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro
Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do ar#go 8° da Instrução Norma#va n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

10.10.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respec#va.
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10.11. Regularidades fiscal e trabalhista

10.11.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

10.11.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer#dão expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida A#va da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rela#vos à Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

10.11.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garan#a do Tempo de Serviço (FGTS).

10.11.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus#ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer#dão
nega#va ou posi#va com efeito de nega#va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

10.11.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, rela#vo ao domicílio ou sede do licitante,
per#nente ao seu ramo de a#vidade e compa%vel com o objeto contratual.

10.11.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do licitante.

10.11.7. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal
condição mediante a apresentação de declaração emi#da pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei.

10.11.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

10.12. Qualificação técnica

10.12.1. Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da
apresentação dos documentos requerida no Termo de Referência, item 17, no envelope nº 1.

10.12.2. Os atestados exigidos no Termo de Referência, para serem aceitos, deverão ter as seguintes informações:

10.12.2.1. Descrição das caracterís#cas técnicas das obras ou serviços.

10.12.2.2. Atestar a execução parcial ou total do objeto do contrato.

10.12.2.3. Firmado por representante legal do contratante.

10.12.2.4. Indique sua data de emissão.

10.12.3. Será admi#da, para fins de comprovação de quan#ta#vo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados
de serviços executados de forma concomitante.

10.12.4. Além da documentação requerida no Termo de Referência para a qualificação técnica, o licitante deverá apresentar
ainda:

10.12.4.1. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal
técnico considerados essenciais para a execução contratual.

10.12.4.2. Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação.

10.12.5. Para dirimir qualquer dúvida quanto a qualificação técnica, o licitante deverá também considerar o que está elencado
no Termo de Referência, item 5.2 - Estratégia de Implementação e item 17 - Qualificações.

10.13. Qualificação econômico-financeira

10.13.1. Cer#dão nega#va 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 validade previsto na própria cer#dão,
ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação.

10.13.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl#mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs#tuição 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.

10.13.3. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

10.13.3.1. No caso de empresa cons#tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

10.13.4. 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:

 

LG = A#vo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = A#vo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = A#vo Circulante / Passivo Circulante
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10.13.5. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral,
Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total es#mado da contratação ou do item per#nente.

10.14. Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1:

10.14.1. Declaração de que não u#liza 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 par#r de
14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO VII.

10.15. Documentação complementar

10.15.1. Declaração de Designação de Responsáveis Técnicos, conforme modelo do Anexo III.

10.15.2. Declaração das Instalações, Aparelhamento e Pessoal Técnico, conforme modelo do Anexo IV.

10.15.3. Declaração de Conhecimento das Informações e das Condições Locais para o Cumprimento das Obrigações Objeto da
Licitação, conforme modelo do Anexo V.

10.15.4. Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo VI.

10.15.5. Declaração de não Emprego de Menores, conforme modelo do Anexo VII.

10.15.6. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo do Anexo VIII.

10.15.7. Termo de opção e Declaração para ME/EPP, conforme modelo do Anexo IX.

10.15.8. Declaração de Equipe Técnica, conforme modelo do Anexo X.

10.15.9. Declaração da Inexistência de Fatos Impedi#vos à Habilitação, conforme modelo do Anexo XI.

10.15.10. Declaração de Inexecução de Vistoria, conforme modelo do Anexo XII, caso opte por não efetuar a vistoria no local.
Caso realize a vistoria, esta declaração é dispensada.

10.15.11. Declaração de Vistoria, conforme modelo do Anexo XIII.

10.16. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item deverá comprovar
que detém poderes para agir em nome do licitante.

10.17. Ao licitante regularmente inscrito no SICAF será dispensada a apresentação dos documentos de habilitação referentes
aos níveis de cadastro em que tenha ob#do o registro regular.

10.17.1. O licitante cadastrado no SICAF obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impedi#vo da
habilitação, nos termos do art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

10.18. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

10.19. Para fins de habilitação, serão aceitas cer#dões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e trabalhista
emi#das pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.

10.20. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:

10.20.1. Conforme Edital e ANEXO I – Termo de Referência.

10.20.2. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser apresentados em
nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa !sica.

10.20.3. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz.

10.20.4. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emi#dos
somente em nome da matriz.

10.20.5. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia auten#cada por cartório ou por servidor qualificado do
Ins#tuto do Patrimônio Histórico e Ar%s#co Nacional-IPHAN.

10.21. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado habilitado.

10.22. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia auten#cada
por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

11. DA VISTORIA

11.1. A par#cipação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para execução do objeto
constantes dos documentos técnicos que integram o Termo de Referência, podendo a licitante, caso entenda necessário, optar pela
realização de vistoria nas condições abaixo:

11.1.1. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9 horas às 17 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (63) 3225-2028 / (63) 3225-6567 ou no caso de não conseguir a
ligação, diretamente na Sede da Superintendência.

11.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia ú#l seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia ú#l anterior à
data prevista para abertura dos envelopes.

11.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente iden#ficado, apresentando
documento de iden#dade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato.
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11.1.4. Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão ser encaminhadas à Comissão de
Licitação, mediante e-mail, para o endereço administra#va.to@iphan.gov.br, antes da data fixada para a sessão pública.

11.1.5. A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou parcial de
obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatório.

12. DA PROPOSTA

12.1. 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:

12.1.1. A razão social e CNPJ da empresa licitante.

12.1.2. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Termo de Referência e demais
documentos técnicos anexos.

12.1.3. O valor total da proposta para cada item/grupo que par#cipar, em moeda corrente nacional, expresso em numeral e
por extenso.

12.1.4. A Planilha Orçamentária, conforme ANEXO I.

12.1.4.1. 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.

12.1.4.2. Na composição dos preços unitários, o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas rela#vas à mão de
obra, materiais, equipamentos e serviços.

12.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão refle#r com fidelidade os custos especificados e a
margem de lucro pretendida.

12.1.4.4. Erros no preenchimento da planilha não cons#tuem mo#vo 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.

12.1.4.5. Os custos rela#vos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem
como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do
BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.

12.1.4.6. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação
tributária.

12.1.4.7. Os tributos considerados de natureza direta e personalís#ca, 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).

12.1.4.8. Licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumula#va de PIS e COFINS devem apresentar
demonstra#vo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem à média dos percentuais efe#vos 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 garan#r que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os bene!cios
tributários concedidos pela legislação tributária.

12.1.4.9. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS,
discriminados na composição do BDI, compa%veis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão con#da no Anexo
IV da Lei Complementar 123/2006.

12.1.4.10. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos rela#vos
às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei
Complementar.

12.1.4.11. Será adotado o pagamento proporcional dos valores per#nentes à administração local rela#vamente ao andamento
!sico da serviço, nos termos definidos no Termo de Referência e no respec#vo cronograma.

12.1.5. Cronograma Físico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela Administração
no Termo de Referência, ajustado à proposta apresentada.

12.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a par#r da data de sua entrega.

13. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

13.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão Permanente de
Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da
licitação.

13.1.1. Os atos públicos poderão ser assis#dos por qualquer pessoa, mas somente deles par#ciparão a#vamente os licitantes
ou representantes credenciados, não sendo permi#da a intercomunicação entre eles, nem a#tudes desrespeitosas ou que causem
tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

13.1.2. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Norma#va SLTI/MPOG n°
02/09, conforme modelo do ANEXO  VIII a este edital.

13.1.2.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a desclassificação da proposta.

13.1.3. Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos envelopes, inexistem fatos impedi#vos
para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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13.1.4. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME ou 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.

13.1.4.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é faculta#va e deverá ser entregue tão-somente pelas
licitantes efe#vamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas
por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.

13.1.4.2. A par#cipação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada, 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.

13.2. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/2006, a Comissão
de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela
ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no ar#go 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que
trata o ar#go 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de a#vidade no exercício considerado.

13.2.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar
se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os
limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o ar#go 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

13.2.2. A par#cipação 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.

13.3. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão
permi#dos quaisquer adendos ou esclarecimentos rela#vos à documentação ou proposta de preços apresentadas.

13.4. A seguir, serão iden#ficados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação.

13.4.1. 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.

13.5. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o eventual
descumprimento das condições de par#cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par#cipação no certame
ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

13.5.1. SICAF;

13.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, man#do pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

13.5.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra#va, man#do pelo Conselho Nacional de
Jus#ça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

13.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do
ar#go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prá#ca de ato de improbidade
administra#va, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

13.7. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de par#cipação.

13.7.1. 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.

13.7.2. 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.

13.8. Ao licitante inabilitado será devolvido o respec#vo 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.

13.9. 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 desis#do expressamente do direito de
recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.

13.9.1. 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 man#dos invioláveis até a posterior abertura.

13.9.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por mo#vo relacionado
com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

13.10. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste Instrumento
Convocatório.

13.11. 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.
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13.12. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos
representantes credenciados e licitantes presentes.

13.13. Será considerado inabilitado o licitante que:

13.13.1. 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 ou empresas de pequeno porte enquadradas no ar#go 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

13.13.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.

13.14. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de microempresa ou empresa de
pequeno porte, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais cer#dões nega#vas ou posi#vas com efeito de cer#dão nega#va. O prazo para
regularização fiscal será contado a par#r da divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual
período a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de jus#fica#va.

13.15. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

13.16. A in#mação 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 in#mação será feita por
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. O critério de julgamento será o menor preço.

14.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos membros da
Comissão de Licitação e pelos representantes legais das en#dades licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a
reunião para análise das mesmas.

14.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

14.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de julgamento da proposta.

14.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.

14.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas ou empresas
de pequeno porte par#cipantes, proceder-se-á 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 8.538, de 2015.

14.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

14.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma úl#ma 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 2 (dois) 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.

14.6.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas ou 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.

14.7. Caso sejam iden#ficadas propostas de preços idên#cos de microempresa ou 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 es#pulados, para que se iden#fique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta.

14.8. 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.

14.9. Persis#ndo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

14.9.1. Produzidos no País.

14.9.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras.

14.9.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

14.9.4. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

14.10. 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.

14.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis
para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação.

14.12. Será desclassificada a proposta que:
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14.12.1. Não es#ver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

14.12.2. Con#ver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

14.12.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no termo de referência ou anexos.

14.12.4. Con#ver 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.

14.12.5. Não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Norma#va n° 2, de 16
de setembro de 2009, da Secretaria de Logís#ca e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
conforme modelo do ANEXO VIII a este edital.

14.12.6. Apresentar, na composição de seus preços:

14.12.6.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil.

14.12.6.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado.

14.12.6.3. Quan#ta#vos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos serviços.

14.12.7. 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 produ#vidade são compa%veis com a execução do objeto do contrato.

14.12.7.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmé#ca dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orçado pela Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração.

14.12.7.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comprovar a viabilidade dos
preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do ar#go 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificação.

14.13. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de qualquer uma das etapas previstas no
cronograma !sico-financeiro supere os preços de referência discriminados nos projetos anexos a este Edital.

14.13.1. A par#cipação 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.

14.14. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.

14.15. 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 ar#gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

14.16. 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.

14.17. 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.

14.18. A in#mação 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 in#mação será feita por
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

14.19. O resultado do certame será divulgado no si#o www.comprasgovernamentais.gov.br, opção
consultas/compras_governamentais/licitações/resultados_de_licitações, bastando informar o código da UASG 343043. O resultado
será ainda divulgado, por meio de extrato, no Diário Oficial da União, Seção 2, bastando para consultar informar Ins#tuto do
Patrimônio Histórico e Ar%s#co Nacional na opção Pesquisa Avançada/PDF (pesquisa convencional).

15. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS

15.1. Classificadas as propostas, será observado o disposto nos ar#gos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06,
regulamentada pelo Decreto n° 6.204/07:

15.1.1. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado será convocado para apresentar nova
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame.

15.1.2. Não ocorrendo a contratação da ME/EPP ou equiparado mais bem classificado, serão convocadas, na ordem
classificatória, as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados para o exercício do direito de ofertar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).

15.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de
pequeno porte e equiparados sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC
nº 123/06).

15.3. No caso de equivalência de propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de
empate, será realizado sorteio para determinar a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
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15.4. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é que o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45
da LC nº 123/06).

15.5. O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não #ver sido apresentada por ME/EPP
ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).

16. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

16.1. Se depois de realizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E
EQUIPARADOS”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada
preferência:

16.1.1. Sucessivamente, aos serviços:

16.1.1.1. Produzidos no País.

16.1.1.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras.

16.1.1.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

16.1.2. Ao licitante pessoa !sica, que tenha exercido o múnus público de jurado, na condição do art. 439 do Código de
Processo Penal.

16.1.3. Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso de concurso entre as hipóteses previstas nos
itens 16.1.1. e 16.1.2, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão
convocados, vedado qualquer outro processo.

17. DOS RECURSOS

17.1. 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.

17.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, pelo prazo necessário
à interposição de recursos.

17.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito suspensivo, podendo a
autoridade competente, mo#vadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia
suspensiva.

17.4. Os recursos deverão ser encaminhados para a Superintendência do IPHAN no estado do Tocan#ns – IPHAN-TO, Divisão
Administra#va, instalada no endereço Quadra 104 Norte, ACNE 1, CONJ. 01, Avenida Juscelino Kubitschek - JK, RUA NE 01, LOTE 41 A
- 5º Andar - Edi!cio Encanel, CEP 77.006-064 - PALMAS-TO.

17.5. O recurso será dirigido ao Superintendente, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, o 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.

17.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

18.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos pra#cados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.

18.2. Após a adjudicação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou re#rar o instrumento equivalente, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.

18.3. Previamente à formalização da contratação, o Ins#tuto do Patrimônio Histórico e Ar%s#co Nacional-IPHAN realizará
consulta ao SICAF para iden#ficar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de
habilitação.

18.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato ou re#rar o
instrumento equivalente, o Ins#tuto do Patrimônio Histórico e Ar%s#co Nacional-IPHAN poderá convocar o licitante subsequente na
ordem de classificação, para assinar o contrato ou re#rar o instrumento equivalente.

19. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO

19.1. A contratação será formalizada por intermédio de Contrato Administra#vo.

19.2. O licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a par#r 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.

19.3. Em caso de aditamento contratual que incorra em modificação da planilha orçamentária originariamente apresentada
pelo licitante, os novos valores não poderão acarretar redução, em favor do contratado, da diferença percentual original entre os
custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil - SINAPI.

20. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

20.1. A vigência contratual será de 240 (duzentos e quarenta) dias, tendo em vista o prazo para publicação de portaria de
autorização de pesquisa e os 30 dias para liquidação de pagamento descritos no Termo de Referência, item 12, podendo ser
prorrogado nos termos do ar#go 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
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21. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

21.1. O adjudicatário prestará garan#a de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com
validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

21.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da
assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garan#a, podendo optar por caução em
dinheiro ou %tulos da dívida pública, seguro-garan#a ou fiança bancária.

21.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garan#a acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

21.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

21.5. A validade da garan#a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o
término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

21.6. A garan#a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele
previstas.

b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

c) Multas moratórias e puni#vas aplicadas pela Administração à contratada.

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada,
quando couber.

21.7. A modalidade seguro-garan#a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislação que rege a matéria.

21.8. A garan#a em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal,
com correção monetária.

21.9. Caso a opção seja por u#lizar %tulos da dívida pública, estes devem ter sido emi#dos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

21.10. No caso de garan#a na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos bene!cios do
ar#go 827 do Código Civil.

21.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan#a deverá ser ajustada à nova
situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros u#lizados quando da contratação.

21.12. Se o valor da garan#a for u#lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se
a fazer a respec#va reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que for no#ficada.

21.13. A Contratante executará a garan#a na forma prevista na legislação que rege a matéria.

21.14. Será considerada ex#nta a garan#a:

a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em
dinheiro a %tulo de garan#a, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato.

b) No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a
ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea
"h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

21.15. O garan#dor não é parte para figurar em processo administra#vo instaurado pela contratante com o obje#vo de
apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

21.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garan#a, na forma prevista no neste Edital e no
Contrato.

22. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

22.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan#dade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta.

22.2. Reparar, corrigir, remover ou subs#tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

22.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração.

22.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os ar#gos 14 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garan#a, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

22.5. U#lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade
com as normas e determinações em vigor.
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22.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e iden#ficados por meio de crachá, além de provê-los com os
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.

22.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a
execução do serviço.

22.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na
legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.

22.9. Atender as solicitações da Contratante quanto à subs#tuição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações rela#vas à execução do serviço, conforme descrito
neste Termo de Referência.

22.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.

22.11. Instruir seus empregados a respeito das a#vidades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar a#vidades
não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sen#do, a fim de evitar
desvio de função.

22.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

22.13. Não permi#r a u#lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permi#r a u#lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

22.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa#bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

22.15. Guardar sigilo sobre todas as informações ob#das em decorrência do cumprimento do contrato.

22.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan#ta#vos de sua proposta, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa#sfatório para o atendimento ao objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

22.17. É permi#da a subcontratação parcial do objeto de até 20%, respec#vamente, do valor total do contrato, considerando
que será necessário realizar análise laboratorial. Nas seguintes condições:

22.17.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação.

22.17.2. As microempresas e/ou empresas de pequeno porte a serem subcontratadas serão indicadas e qualificadas pela
licitante melhor classificada juntamente com a descrição dos bens e/ou serviços a serem por elas fornecidos e seus respec#vos
valores.

22.17.3. São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação:

22.17.3.1. Apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas,
sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015.

22.17.3.2. Subs#tuir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de ex#nção da subcontratação, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, no#ficando o órgão ou en#dade contratante, sob pena de rescisão,
sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da subs#tuição, hipótese em que ficará responsável pela execução
da parcela originalmente subcontratada.

22.17.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução
contratual, bem como pela padronização, pela compa#bilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das a#vidades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

22.17.5. Não será aplicável a exigência de subcontratação quando a licitante for qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte.

23. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

23.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os
termos de sua proposta.

23.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro
próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

23.3. No#ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando
prazo para a sua correção.

23.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos.

23.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

23.6. Aplicar as sanções cabíveis quando a contratada descumprir obrigações contratuais ou não executar o contrato, total
ou parcialmente.

24. DA FISCALIZAÇÃO



26/09/2019 SEI/IPHAN - 1495345 - Edital

https://sei.iphan.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1737993&infra_si… 14/18

24.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por
representante ou equipe da contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei
n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Termo de Referência.

24.2. A fiscalização deverá realizar, entre outras, as seguintes a#vidades:

24.2.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação per#nente aos trabalhos, incluindo o contrato,
Termo de Referência, orçamentos, cronogramas, correspondências e relatórios de serviços.

24.2.2. Analisar e aprovar o plano de execução a ser apresentado pela contratada nos inícios dos trabalhos.

24.2.3. Solucionar as dúvidas e questões per#nentes à prioridade ou seqüência dos serviços em execução, bem como as
interferências e interfaces dos trabalhos da contratada com as a#vidades de outras empresas ou profissionais eventualmente
contratados pelo contratante.

24.2.4. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o plano ou
programa de manutenção, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato.

24.2.5. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respec#vas medições bem como
conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emi#das.

24.2.6. Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos
no Caderno de Encargos.

24.2.7. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato.

24.2.8. Solicitar a subs#tuição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja
presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

24.3. O Relatório de Serviços será des#nado ao registro de fatos e comunicações per#nentes à execução dos serviços, como
conclusão e aprovação de serviços, indicações sobre a necessidade de trabalho adicional, autorização para subs#tuição de materiais
e equipamentos, irregularidades e providências a serem tomadas pela contratada e fiscalização.

24.4. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não exime a contratada da
responsabilidade pela execução dos serviços e nem confere à contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

24.5. A contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permi#ndo o acesso aos
serviços em execução, bem como atender prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade,
jus#ficar por escrito.

24.6. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência oficial.

25. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

25.1. Os recebimentos provisório e/ou defini#vo serão realizados com o cumprimento do que está especificado no Termo de
Referência, Anexo I  ao Edital.

25.2. Os prazos e as condições para a execução e recebimento dos serviços estão assim estabelecidos no Termo de
Referência, Item 8, conforme cronograma de execução, resumidos na forma a seguir:

PRODUTO 01 - Até 20 dias após assinatura de contrato.

PRODUTO 02 - Até 30 (trinta) dias após a emissão da portaria de permissão de pesquisa.

PRODUTO 03 - Até 65 (sessenta e cinco) após a emissão da portaria de permissão de pesquisa.

PRODUTO 04 - Até 90 (noventa) dias após a emissão da portaria de permissão de pesquisa.

25.3. A vigência contratual será de 240 (duzentos e quarenta) dias, tendo em vista o prazo para publicação de portaria de
autorização de pesquisa e os 30 dias para liquidação de pagamento descritos no Termo de Referência, item 12.

25.4. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações exigidas.

25.5. O contratado é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato.

25.6. O recebimento provisório ou defini#vo do objeto não exclui a responsabilidade do contratado pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.

26. DA SUSTENTABILIDADE 

26.1. De acordo com a IN 01/2010, que trata da exigência de critérios de sustentabilidade ambiental, o material inservível
deverá ser descartado em coleta sele#va de lixo.

26.2. Os demais critérios ambientais adotados (sustentabilidade) são tratados no Termo de Referência, item 4.12.

27. DO PAGAMENTO

27.1. O pagamento será efetuado em parcelas de modo a totalizar o valor do contrato, conforme Cronograma Físico
Financeiro constante do Termo de Referência. A liquidação de cada parcela será feita após a conclusão de cada etapa e do seu aceite
pelo(s) responsável(eis) pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.
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27.2. O pagamento somente será efetuado após a verificação da regularidade de situação do contratado, mediante consulta
“ON LINE” no SICAF, cujo resultado, impresso, será juntado ao processo.

27.3. Os serviços que não forem aceitos pelo IPHAN, somente serão quitados após sua correção ou sua completa execução,
não respondendo o IPHAN, neste caso, por quaisquer encargos resultantes de eventuais atrasos no pagamento.

27.4. Se a Nota fiscal não for aceita será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a adjudicatária providencie as
medidas saneadoras, não respondendo o IPHAN, nesse caso, por quaisquer encargos resultantes de eventuais atrasos no pagamento.

27.5. O pagamento da parcela referente a cada uma das etapas executadas e aceitas serão pagas sem qualquer acréscimo.

27.6. Caso haja a ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor
devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efe#vo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)/365

Em = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Parágrafo Primeiro - A critério da Superintendência do IPHAN em Tocan#ns, poderão ser u#lizados os pagamentos devidos para
cobrir possíveis despesas com multas, indenizações ou outras de responsabilidade da Adjudicatária.

Parágrafo Segundo - Serão re#dos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados u#lizando-se as alíquotas
previstas para o objeto do Contrato.

Parágrafo Terceiro - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão res#tuídos à
Adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a Superintendência do IPHAN em Tocan#ns por quaisquer encargos
resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

Parágrafo Quarto - O pagamento far-se-á no valor expresso na Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer acréscimo.

Parágrafo Quinto - O atestado exarado pela "fiscalização" no verso da fatura, não isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades,
nem implicará na aceitação dos serviços executados.

Parágrafo Sexto - Os serviços que não forem aceitos pela "fiscalização", somente serão pagos após sua completa correção.

Parágrafo Sé#mo – Toda e qualquer ocorrência, inclusive em razão de caso fortuito, força maior ou as mo#vadas pelo interesse da
Superintendência do IPHAN em Tocan#ns deverá ser devidamente registrada, mediante expedientes formais, sendo apreciada e
atestada pela “fiscalização".

28. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

28.1. A Contratada ficará sujeita, com fundamento nos ar#gos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93, as penalidades, nos casos de
inexecução total ou parcial do objeto, retardamento da execução de seu objeto, falha ou fraude na execução do contrato e/ou
comportamento inidôneo.

28.2. A Contratante poderá, garan#da a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

28.2.1. Advertência por escrito que poderá ser aplicada quando ocorrer:

a) Descumprimento das obrigações editalícias ou contratuais que acarretem prejuízos para o IPHAN.

b) Execução insa#sfatória, ou pequenos transtornos ao desenvolvimento do contrato desde que sua gravidade não
recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

28.2.2. Multas conforme subitem 18.2.2 do Termo de Referência.

Parágrafo Primeiro: A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela Contratante ou deduzida de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente.

Parágrafo Segundo: A multa poderá ser aplicada cumula#vamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório, e a sua
cobrança não isentará a Contratada da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

28.2.3. Suspensão temporária do direito de par#cipar de licitação e impedimento de contratar com o IPHAN, pelo prazo de até
02 (dois) anos, podendo ser aplicada quando ocorrer:

a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados.

b) Re#rada da proposta, após a fase de habilitação, sem que a Comissão de Licitação tenha aceito as jus#fica#vas
apresentadas.

c) Recusa injus#ficada em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo IPHAN.
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d) Reincidência de execução insa#sfatória do contrato.

e) Atraso, injus#ficado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no contrato.

f) Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa.

g) Irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual.

h) Condenação defini#va por pra#car fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

i) Prá#ca de atos ilícitos visando a frustrar os obje#vos da licitação ou prejudicar a execução do contrato.

j) Prá#ca de atos ilícitos que demonstrem não possuir a Contratada idoneidade para contratar com o IPHAN.

28.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF.

28.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo#vos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois)
anos.

28.3. A aplicação da multa não impede que a Contratante rescinda unilateralmente o contrato.

28.4. As sanções previstas nas alíneas “28.2.1”, “28.2.3”, “28.2.4” e "28.2.5" do subitem 28.2 poderão ser aplicadas,
cumula#vamente ou não, à penalidade de multa da alínea “28.2.2” do mesmo subitem.

28.5. Será facultada à Contratada a apresentação de defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias, após a no#ficação, para as
penalidades de advertência, multa e suspensão, e prazo de 10 (dez) dias para a penalidade de declaração de inidoneidade.

28.6. As penalidades serão aplicadas após regular processo administra#vo, em que seja assegurado ao licitante o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.

28.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

28.8. As sanções de suspensão temporária de par#cipação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais
que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:

28.8.1. Tenham sofrido condenação defini#va por pra#carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos.

28.8.2. Tenham pra#cado atos ilícitos visando a frustrar os obje#vos da licitação.

28.8.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra#cados.

29. DA RESCISÃO DO CONTRATO

29.1. Cons#tuem mo#vo para rescisão do contrato:

29.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.

29.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.

29.1.3. A len#dão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, nos
prazos es#pulados.

29.1.4. O atraso injus#ficado no início do serviço.

29.1.5. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.

29.1.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admi#das neste edital e no contrato.

29.1.7. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração, e autorização expressa no
Edital ou contrato.

29.1.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução,
assim como as de seus superiores.

29.1.9. O come#mento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

29.1.10. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil.

29.1.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

29.1.12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato.

29.1.13. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento jus#ficadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administra#va a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administra#vo a que se refere o
contrato.

29.1.14. A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do
limite permi#do no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

29.1.15. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repe#das suspensões que totalizem o
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
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desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

29.1.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do serviço, ou parcelas
destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado
o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

29.1.17. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais.

29.1.18. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impedi#va da execução do contrato.

29.1.19. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

29.2. A rescisão, devidamente mo#vada nos autos, será precedida de procedimento administra#vo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

30. DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO

30.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, per#nente e suficiente para jus#ficar tal conduta.

30.2. A revogação será precedida de procedimento administra#vo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e
formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

31. DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO

31.1. A Administração, de o!cio ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício
insanável.

31.2. A anulação será precedida de procedimento administra#vo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e
formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

31.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

31.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente
dependam ou sejam consequência do ato anulado.

31.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente
os atos a que ela se estende.

31.6. A nulidade do contrato administra#vo opera efeitos retroa#vamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato,
ordinariamente, deveria produzir, além de descons#tuir os já produzidos.

31.7. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver
executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja
imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

31.8. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.

32. DO FORO

32.1. O foro para dirimir questões rela#vas ao presente Edital será o de Palmas-TO, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

33. DISPOSIÇÕES FINAIS

33.1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

33.2. As normas que disciplinam esta Tomada de Preços serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, sem comprome#mento da segurança da futura aquisição.

33.3. É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência des#nada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive fixando prazo para resposta dos licitantes
quando lhes for solicitada qualquer informação ou documento, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar do processo desde a realização da Sessão Pública.

33.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.

33.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Ins#tuto do Patrimônio Histórico e Ar%s#co
Nacional-IPHAN.

 

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, Pregoeiro (validador) e pela autoridade responsável por sua
aprovação, com fulcro no Regimento Interno da IPHAN, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisão por força do art. 50,
§ 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

 

Palmas-TO, 26 de setembro de 2019.
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Lincon Rodrigo Henke

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Superintendência do IPHAN no estado do Tocan#ns - IPHAN-TO

 

 

Documento assinado eletronicamente por Lincon Rodrigo Henke, Analista I, em 26/09/2019, às 11:07, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten#cidade deste documento pode ser conferida no site h"p://sei.iphan.gov.br/auten#cidade, informando o código verificador
1495345 e o código CRC 380E0C24.

ANEXOS À MINUTA DE EDITAL

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II - Memória de Cálculo de Composição;

ANEXO III - Modelo de Declaração de Designação de Responsável Técnico;

ANEXO IV - Modelo de Declaração de que Disporá das Instalações, Aparelhamento e Pessoal Técnico;

ANEXO V - Modelo de Declaração de Conhecimento das Informações e das Condições Locais para o Cumprimento das Obrigações
Objeto da Licitação;

ANEXO VI - Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO VII - Modelo de Declaração do não Emprego de Menores;

ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;

ANEXO IX - Modelo de Termo de Opção e Declaração para ME/EPP;

ANEXO X - Modelo de Declaração de Equipe Técnica;

ANEXO XI - Modelo de Declaração de Fatos Impedi#vos à Habilitação;

ANEXO XII - Modelo de Declaração de Inexecução de Vistoria;

ANEXO XIII - Modelo de Declaração de Vistoria;

ANEXO XIV - Minuta de Contrato.
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