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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 2  2018.11.27.1 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de HORIZONTE, com sede na Av. 
Presidente Castelo Branco, N2  5100, Centro, HORIZONTE-CE, nomeada através da Portaria 0. 
526/2018, de 16 de Abril de 2018, torna público para conhecimento dos interessados que até às 
09h00min do dia 15 de Janeiro de 2019, na sala de licitações, em sessão pública, dará início aos 
procedimentos de recebimento e abertura de documentos de habilitação, de proposta técnica e de 
proposta de preços da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, julgamento do tipo 
TÉCNICA E PREÇO, e CONTRATAÇÃO MEDIANTE EXECUÇÃO INDIRETA, mediante as condições 
estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a LEI N. 9  8.666 DE 21/06/93, ALTERADA PELA 

fl LEI N.2  8.883/94 DE 08.06.94 E LEI 9.648198 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIGOR, LEI 
123/2006, LEI 14712014, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, DECRETO MUNICIPAL N 2  35 DE 22 DE 
AGOSTO DE 2017, E LEI 12.84612013. 

Este edital se compõe das partes A e B, como a seguir apresentadas: 

PARTE A - Condições para competição, julgamento e adjudicação 
Onde estão estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e formalização do 
contrato. 

PARTE B - ANEXOS 
ANEXO I 	- 	Projeto Básico com Especificação dos Serviços 
ANEXO II 	- 	Carta de Apresentação da Proposta Comercial 
ANEXO III 	- 	Modelo de Procuração 
ANEXO IV 	- 	Modelo de Declarações 

fl 
ANEXO V 	- 	Minuta de Contrato 

DEFINIÇÕES: 
Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerem neste 
documento de licitação, ou em quaisquer de seus anexos, eles terão o significado determinado a 
seguir: 
A) CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de HORIZONTE (PMH), através da Secretaria de 
lnfraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária. 
B) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa que apresenta proposta para o 
objetivo desta licitação; 
C) CONTRATADA - Empresa vencedora desta licitação em favor da qual for adjudicado o 
Contrato. 
D) CPI. - Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de HORIZONTE. 

Cópia do Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço supramencionado, sempre de 
segunda às sextas-feiras, das 07h30min às 12h00min e de 13h30min às 17h00min, bem como nos 
endereços eletrônicos: www.tcm.ce.gov.br  e www.horizonte.ce.gov.br . 
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1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços técnicos especializados de 
consultoria visando o estudo, levantamento e propositura de demandas judiciais e/ou 
administrativas visando a redução das despesas correntes e recuperação de créditos 
provenientes da relação de consumo de energia elétrica pelo Município, incremento da 
receita tributária da Contribuição de Iluminação Pública, tudo conforme especificações e 
condições contidas no projeto básico e demais exigências deste edital. 

fl 2.1 - Poderão participar do presente certame as sociedades de advogados constituídas na forma do 
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n° 8.906, de 04/07/1994), com domicílio 

profissional ou sede em qualquer cidade do Brasil. 
2.2 - Não será permitida a participação de consórcios juridicamente formados ou em formação, de 
grupos de sociedades ou subcontratações parciais ou totais dos serviços objetos desta licitação. 
2.3 - Se antes do início da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de sócios, 
diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas poderá participar do 
certame. 
2.4 - Se constatada a comunhão de sócios, diretores ou representantes entre licitantes participantes 
após a abertura dos envelopes de preço, os respectivos participantes serão automaticamente 
desclassificados do certame, independentemente do preço proposto. 
2.5 - Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrem em processo de 
falência ou de recuperação judicial; de dissolução; de fusão, cisão ou incorporação; ou ainda, que 
estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar 
com a Prefeitura de HORIZONTE/CE; ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídos na 

fl forma de consórcio. 
2.6 - o interessado em participar deverá conhecei' todas as condições estipuladas no presente Edital 
para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação e apresentação dos documentos exigidos. 
A participação na presente licitação implicará na total aceitação a todos os termos da 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA e Integral sujeição à legislação aplicável, notadamente à Lei 8.666/93, 
alterada e consolidada. 
2.7 - Quando a empresa cadastrada for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, serão adotados 
os procedimentos em conformidade com a Lei Complementar 0123/06. 

KflkI.ZMtIfl]I?[WM3 UhiItS 

3.1 - Cada licitante deverá apresentar-se com apenas um representante que, devidamente munido de 
documentação hábil de credenciamento, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento 
licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da 
entrega dos envelopes apresentar os seguintes documentos: 
a) Documento de identificação de fé pública com fotografia, expedido por órgão oficial; 
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b) Ato Constitutivo da Sociedade, do Contrato ou Compromisso Social em vigor, com a última 
alteração contratual consolidada, devidamente registrada na respectiva seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB; 
c) Instrumento particular de procuração, com firma reconhecida em cartório, ou instrumento público 
de procuração, com poderes para representar a empresa em licitações ou especificamente nesta 
licitação, no caso de representante legal; 
d) Quando o representante for titular da Proponente deverá entregar cópia autenticada do 
documento exigido nas letras W e "b" para comprovar tal condição. 
3.2 - A não-apresentação ou incorreção dos documentos de que trata o subitem anterior não 
implicará na impossibilidade de participação da licitante, mas impedirá o representante de se 
manifestar e responder pela mesma. 

fl 3.3 - Todos os documentos necessários à participação na presente fase deverão ser apresentados em 
original, cópia autenticada por cartório competente, publicação em Órgão Oficial ou autenticada pela 
Comissão Permanente de Licitação mediante apresentação dos originais. 
3.4 - Os interessados em participar do presente processo que desejarem realizar apenas o protocolo 
dos envelopes e não se identificarem para representação no certame, deverão protocolâr os 
envelopes junto à Comissão Permanente de Licitação ou no Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Horizonte, devendo o responsável no ato da entrega apresentar documento oficial de 
identificação com foto e preencher o formulário correspondente. 

4.1 - Os documentos de Habilitação (ENVELOPE f4 01), Proposta Técnica (ENVELOPE NQ 02) e 
Proposta de Preços (ENVELOPE N° 03) deverão ser entregues na Comissão Permanente de Licitação, 
até o horário previsto para o início da sessão de abertura, não sendo recebidos após o horário 
mencionado neste edital, não sendo também permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou 
modificações aos documentos propostos. 

fl 4.2 - Para efeito de remessa pelo Correio ou outro serviço de entrega, os envelopes de números 01, 
02 e 03, depois de lacrados e devidamente identificados, poderão ser acondicionados em um único 
envelope, desde que em seu sobrescrito venha exposto seu conteúdo, que identificará a Licitação a 
que se refere. Entretanto, a Comissão de Licitação não será responsável por qualquer perda de 
envelopes enviados pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega dos mesmos. 
4.3 - As licitantes deverão apresentar os documentos de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta de 
Preços em 03 (três) envelopes distintos, fechados e lacrados, com o nome do proponente, os quais, 
obrigatoriamente, deverão conter externamente a indicação de seu conteúdo, do seguinte modo: 

No Envelope NQ 01 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
Edital de Concorrência Pública NQ 2018.11.27.1 
Envelope NQ 01 - Documentação de Habilitação 
Data de Abertura: 15/01/2019 às 09h00min 
Proponente: 
CN PJ: 
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No Envelope NQ 02 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
Edital de Concorrência Pública N 2  2018.11.27.1 
Envelope NQ 02 - Proposta Técnica 
Data de Abertura: 15/01/2019 às 09h00min 
Proponente: 
CNPJ: 

No Envelope NQ 03 
4) PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

Edital de Concorrência Pública NQ 2018.11.27.1 
Envelope NQ 03 - Proposta de Preços 
Data de Abertura: 15/01/20 19 às 09h00min 
Proponente: 
CNPJ: 

l i i 	3 iu ► 	1•  C Z 

5.1 - A fase de habilitação consiste na apresentação de documentos de forma a comprovar a 
regularidade da proponente, conforme regulamenta o Art. 27 da Lei n 4  8.666/93, alterada e 
consolidada. 
5.2 - 0 envelope N 2  01 deverá conter os documentos a seguir relacionados, todos perfeitamente 
legíveis, dentro de seus prazos e validade para o dia e horário indicados no preâmbulo deste edital. 

fl 5.3 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
5.3.1 - Se pessoa jurídica (matriz), cópia autenticada do Ato Constitutivo da Sociedade, do Contrato 
ou Compromisso Social em vigor, com a última alteração contratual consolidada, devidamente 
registrada na respectiva seccional da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, onde a sociedade de 
advogados tem sua sede (matriz), acompanhada de cópias autenticadas das carteiras ou cartões de 
identidade profissional dos advogados sócios; 
5.3.2 - Se pessoa jurídica (filial), cópia do aditivo ao Contrato Social devidamente registrado nas 
respectivas seções da Ordem dos Advogados do Brasil; 
5.3.3 • Certidão da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB de que a sociedade de advogados 
encontra-se regular. 

5.4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
5.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
5.4.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 
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5.4.3 - Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, inclusive 
contribuições sociais, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n 2  1.751, de 02/10/2014; 
5.4.4 - Prova de Regularidade relativa à Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante; 
5.4.5 - Prova de Regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 
5.4.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
5.4.7 - Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1 2  de maio de 1943. 
5.4.8 - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei 
Complementar n° 12312006 e Lei 147/2014 e suas alterações posteriores. Decreto Municipal N° 35 

fl
de 22 de Agosto de 2017, que pretendam gozar dos benefícios previstos nas referidas Leis e decreto, 
deverão apresentar comprovante de Inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CPNJ e declaração que comprove sua condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, bem como de que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu 
desenquadramento dessa situação. 
5.4.8.1 - A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o 
subitem 5.4.8 deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante, e deverá 
ser prestada com plena veracidade, sob pena de infringência ao artigo 299 do Código Penal. 
5.4.9 - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de REGULARIDADE FISCAL mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
5.4.9.1 - liavendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
5.4.10 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do 

fl direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo 
facultado a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou a revogação da 
licitação, conforme o caso. 

5.5- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
5.5.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. As empresas 
licitantes deverão apresentar balanços autenticados por contador registrado no Conselho Regional 
de Contabilidade, mencionando expressamente o número do livro Diário e folhas em que cada 
balanço se acha regularmente transcrito. Com  dados extraídos dos documentos apresentados no 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social. 
5.5.2 - A licitante deverá comprovar que dispõe dos seguintes índices econômico-financeiros: 
5.5.2.1 - Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,0; 

AC + RLP 
Índice de Liquidez Geral (LG) = -------------------- 

PC + ELP 
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Onde: AC é o Ativo Circulante 
PC é o Passivo Circulante 
RLP é o Realizável a Longo Prazo 
ELP é o Exigível a Longo Prazo 

5.5.2.2 - Índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,0; 
AC 

Índice de Liquidez Corrente (LC) = -------------------- 
PC 

Onde: AC é o Ativo Circulante 
PC é o Passivo Circulante 

fl 
5.5.2.3 - Índice de Endividamento Geral menor ou igual a 0,50 

PC + ELP 
Índice de Endividamento Geral (EG) = .............. 

AT 
Onde: PC é o Passivo Circulante 

ELP é o Exigível a Longo Prazo 
AT é o Ativo Total 

5.5.3 - O cálculo destes índices deverá ser apresentado pela empresa licitante com a respectiva 
assinatura do Contador com o registro no Conselho Regional de Contabilidade, acompanhada a 
documentação da(s) respectiva(s) Certidão de Regularidade Cadastral de Sociedade e/ou 
Profissional, conforme o caso, expedida(s) pelo CRC. 
5.5.4- Certidão negativa de pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudlcial, expedida pelo 
distribuidor do foro da sede da pessoa jurídica e, quando for o caso, da filial, válida na data da sessão 
inaugural. 

5.6 - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

fl 5.6.1 - Prova do registro da licitante na Ordem dos Advogados do Brasil — OAB ou prova de inscrição 
dos sócios e integrantes não sócios da sociedade na Ordem dos Advogados do Brasil — OAB; 
5.6.2 - Declaração, firmada pelo representante legal da licitante, indicando a relação nominal de no 
mínimo 03 (três) profissionais, que dispõe para a prestação dos serviços ora contratados e 
comprovando individualmente experiência na área jurídica objeto da licitação através da 
apresentação dos respectivos curriculum vitae. 
5.6.3 - O profissional apresentado como Responsável Técnico e Coordenador Geral deverá ser parte 
integrante do quadro permanente do licitante, na condição de empregado, sócio, diretor ou 
proprietário; 
5.6.4 Apresentação de atestados de capacidade técnica comprovando que a licitante executou 
serviços pertinentes e compatíveis em características com o objeto desta licitação. A licitante poderá 
apresentar até 03 (três) atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 
que figure o nome da empresa licitante na condição de contratada. 
5.6.5- Declaração de que recebeu toda a documentação pertinente e de que tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições, inclusive quanto ao local de prestação dos serviços, do objeto 
desta licitação. 

5.7 . OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 	 (7 
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5.7.1 Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n 9.854, de 2711011999, 
publicada no DOU de 28110/1999. e ao inciso XXXIII, do artigo 72,  da Constituição Federal, não 
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega 
menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos; 
5.7.2 - Declaração expressa de integral concordância com os termos do edital e seus anexos; 
5.7.3 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, (art.32, §2 2, da Lei 
n.2  8.666/93); 
5.8 - No caso de licitantes devidamente cadastrados na Prefeitura de Horizonte, a documentação 

'

mencionada nos itens 5.3 a 53, poderá ser substituída pela apresentação do Certificado de Registro 
Cadastral (CRC) junto à Prefeitura de Municipal de Horizonte, devendo estar toda a documentação do 
CRC vigente na data da licitação, assegurado, neste caso, aos demais licitantes, o direito de acesso aos 
dados nele constantes, o qual deverá ser entregue acompanhado de todos os demais documentos 
tratados nos itens 5.6 e 5.7, na qual não haja a possibilidade de substituição, tratada anteriormente, 
cuja autenticidade e prazo de validade serão analisados pela Comissão Permanente de Licitação. 
5.8.1 - A documentação constante do Cadastro de Fornecedores do Município de Horizonte/CE 
deverá também encontrar-se dentro do prazo de validade e atender ao disposto neste edital. 
5.9 - Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em desacordo com as descrições 
anteriores serão eliminados e não participarão da fase subsequente do processo licitatório. 
5.10 - Todos os documentos necessários à participação na presente fase deverão ser apresentados 
em original, cópia autenticada por cartório competente, publicação em Órgão Oficial ou autenticada 
pela Comissão Permanente de Licitação mediante apresentação dos originais. 
5.10.1 - A documentação apresentada integrará os autos do processo e não será devolvida. 
5.10.2 - Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma autenticação, ainda que 
diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis. 
5.10.3 - Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do 

fl documento, a exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
5.11 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 
5.12 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes à habilitação, à proposta técnica e de preço e seus anexos, deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil. 
5.13 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e 
traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado. 
5.14 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente a 
disponibilização do documento pela Internet, a CPL poderá verificar a autenticidade do mesmo 
através de consulta eletrônica. 
5.14.1 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu 
funcionamento paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante deverá, sob pena de ser 
inabilitada, apresentar o referido documento constando o termo final de seu período de validade 
coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do término da paralisação, sob pena de 
ser inabilitada supervenientemente, levar o documento à CPL nas condições de autenticação exigidas 
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por este edital, para que seja apensado ao processo de licitação. Caso o processo já tenha sido 
enviado ao órgão de origem da licitação, deverá a licitante levá-lo a esta instituição para que o 
mesmo se proceda. 
5.15 - Os documentos de habilitação exigidos, quando não contiverem prazo de validade 
expressamente determinado, não poderão ter suas datas de expedição superiores a 60 (sessenta) 
dias anteriores à data de abertura da presente licitação. 
5.16 - Os documentos apresentados, cópias ou originais, deverão conter todas as informações de seu 
bojo legíveis e inteligíveis, sob pena de serem desconsiderados pela Comissão Permanente de 
Licitação. 
5.17 - Somente será aceito o documento acondicionado no envelope SAV,  não sendo admitido 
posteriormente o recebimento de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer 
qualquer adendo em documento entregue à CPL. 
5.18 - A CPL poderá, também, para analisar os documentos de habilitação e outros documentos, 
solicitar pareceres técnicos e solicitar original de documento já autenticado, para fim de verificação, 
sendo a empresa obrigada a apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a 
partir da solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada, poderá ainda a CPL suspender a 
sessão para realizar diligência a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões. 
5.18.1 - A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata. 
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6.1 - As propostas técnicas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios e pontuações: 
6.2- EXPERIÊNCIA NA ÁREA JURÍDICA (EAJ) - Este critério propõe-se a avaliar a experiência na 
área Jurídica dos profissionais que serão responsáveis pela execução do contrato. 
6.2.1 - O licitante receberá 05 (cinco) pontos por cada profissional Indicado, com no mínimo 02 
(dois) anos de exercício na área jurídica. Para cada profissional com mais de 04 (quatro) anos de 
exercício na área jurídica, receberá 10 (dez) pontos. 

fl 6.2.2 - E permitido que cada licitante some o máximo de 50 (cinquenta) pontos. 
6.3 - ESPECIALIZAÇÕES EM DIREITO - Este critério é aferido através da apresentação de 
certificados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, cujo conteúdo indique 
que os advogados que irão prestar os serviços objeto da presente licitação tenham pós-graduação, 
mestrado, doutorado ou pós-doutorado nos ramos do Direito relacionados ao objeto desta licitação, 
reconhecidos pelo MEC. Saliente-se, por oportuno, que os certificados não serão cumulados para um 
mesmo profissional. 
6.3.1 - Cada certificado de especialização apresentado vale 10 (dez) pontos. 
6.3.2 - Cada certificado de mestrado apresentado vale 15 (pontos) pontos. 
6.3.3 . Cada certificado de doutorado apresentado vale 20 (pontos) pontos. 
6.3.4 - E permitido que o licitante some o máximo de 45 (quarenta e cinco) pontos. 
6.4 - AÇÕES JUDICIAIS - Este critério busca aferir as ações referentes às matérias envolvendo 
questionamento ou cobrança de energia elétrica ou da tributação correspondente, que são 
patrocinadas nas instâncias judicias. Para comprovação deste requisito basta apresentar a Certidão 
Informativa retirada no sítio dos tribunais. 
6.4.1 - Havendo mais de um licitante apresentado certidões informativas relativas ao mesmo 
processo, não se podendo esclarecer no momento a real titularidade daquela(s) causa(s), faculta-se à 
Comissão requisitar cópia reprográfica do(s) instrumento(s) contratual(is) ou seu(s) decorrente(s) 
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ato(s)extrajudicial(is) de publicidade,apto(s) a demonstrar o vínculo entre o licitante o(s) cliente(s) 
ali representado(s), na matéria específica da(s) Certidão(ões) e aqui objeto da licitação; 
6.4.2 - Permite-se a apresentação parcial da Certidão Informativa, desde que nela conste os dados 
processuais (número do processo, partes, matéria, advogados, etc). 
6.4.3 - Não constando expressamente na(s)Certidão(ões) Informativa(s) ou em sua(s) consulta(s) 
eletrônica(s) no portal do respeito(s) Tribunal(is) o nome do(s) titular(es) legalmente 
responsável(is) pela licitante, deve-se apresentar já na proposta técnica, obrigatória e 
conjuntamente, o(s)instrumento(s) contratual(is) ou seu(s) decorrente(s) ato(s)extrajudicial(Is) de 
publicidade,apto(s) a demonstrar o vinculo entre o licitante e o(s) cliente(s) ali representado(s), na 
matéria específica da(s) Certidão(ões) e aqui objeto da licitação; 
6.4.4- Quanto à pontuação para esse critério de avaliação: Serão conferidos OS (cinco) pontos para 

fl cada Certidão apresentada, podendo o licitante acumular um máximo de 1000 (mil) pontos; 
6.5 - EXPERIÊNCIA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO CREDITÍCIA - Este critério é 
aferido através da apresentação de documentos (Precatórios, RPV's ou Alvarás) que comprovem que 
o licitante obteve êxito no levantamento creditício a Entes Públicos em ações de matéria 
constitucional ou tributária. 
6.5.1 - Havendo mais de um licitante apresentado documentos relativos ao(s) mesmo(s) processo(s), 
não se podendo esclarecer no momento a real titularldade daquela(s) causa(s), faculta-se à Comissão 
requisitar cópia reprográfica do(s) instrumento(s) contratual(is) ou seu(s) decorrente(s) 
ato(s)extrajudicial(is) de publicidade,apto(s) a demonstrar o vinculo entre o licitante o(s) cliente(s) 
ali representado(s), naquela matéria específica e aqui objeto da licitação; 
6.5.1.1 - Quanto à pontuação para esse critério de avaliação: Serão conferidos 20 (vinte) pontos para 
cada documento apresentado (vedada a duplicidade), podendo o licitante acumular um máximo de 
500 (quinhentos) pontos; 
6.6 - O Fator Técnico (Fr) relativo a cada um dos Lotes será obtido de acordo com o seguinte cálculo: 
FT = EAJ + ED + AI + ERC, onde: 
FT = Fator Técnico; 

fl EA) = Experiência em Advocacia; 
ED = Especialização em Direito; 
AJ = Ações Judiciais; 
ERC = Experiência em execução de serviços de recuperação creditícia; 
6.7 - Permite-se aos licitantes a apresentação dos documentos para proposta técnica em cópia 
simples, facultando-se aos membros da Comissão exigir-lhes os originais em caso de dúvida ou 
necessária a diligência, por motivo justificado. 
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7.1 - A proposta de execução será apresentada em 1 (uma) via digitada ou datilografada, assinada em 
sua última folha e rubricada nas demais pelo interessado ou seu bastante procurador, sem 
entrelinhas, emendas ou rasuras, acompanhadas e/ou contendo; 
7.2 - A descrição do objeto a ser prestado, de acordo com o item '1" - DO OBJETO e Especificações 
Técnica?, deste Edital; 
7.2.1 - A proposta de preço deve ser composta exclusivamente de honorários sobre êxito, indicada 
através de porcentagem (%) sobre o beneficio direto auferido pelo Município através da recuperação 
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de receitas, sendo expressamente vedado que tal montante seja superior a 19,33% (dezenove vírgula 
trinta e três por cento); 
7.2.2 - O Fator Preço (FP) será obtido da seguinte forma: 

PERCENTUAL PONTUAÇÃO 

20% 1000 

19% 1010 

18% 1020 

17% 1030 

16% 1040 

15% 1050 

14% 1060 

13% 1070 

12% 1080 

11% 1090 

10% 1100 

fl 8.1 - Iniciada a sessão inaugural, considerar-se-á encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, 
sendo que nenhum outro documento será recebido e nem serão permitidos quaisquer adendos, 
acréscimos ou modificações a documentação apresentada. 
8.2 - Abertos os envelopes de n° 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, os documentos serão 
apresentados a todos os licitantes e rubricados, folha a folha, pelos seus representantes e membros 
da Comissão de Licitação, não implicando a rubrica em reconhecida validade de seu conteúdo, mas 
tão somente na sua existência legal. 
8.3 - A licitação transcorrerá em sessão pública, sendo que somente o representante credenciado e 
identificado de cada empresa licitante terá direito a manifestação. 
8.4 - Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar toda a documentação 
solicitada dentro do Envelope n° 01 ou apresentá-la com vícios ou defeitos substanciais que 
dificultem ou impossibilitem seu entendimento. 
8.5 - Promulgado o resultado da fase de habilitação, a Comissão de Licitação procederá à abertura 
dos ENVELOPES de n° 02 - PROPOSTA TÉCNICA, em continuidade a sessão já aberta, se todas as 
licitantes habilitadas ou não, de modo expresso, desistirem de interpor recurso(s), mediante registro 
circunstanciado em ata ou em sessão pública a ser designada. Os envelopes de n° 02 e 03 contendo as 
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Propostas Técnicas e Propostas de Preços das licitantes inabilitadas serão devolvidas ainda lacradas, 
diretamente ou pelo correio, após definitivamente encerrada a fase de habilitação. 
8.6 Abertos os envelopes de n° 02, contendo as Propostas Técnicas, estas serão examinadas e 
rubricadas pelas licitantes presentes e pela Comissão. Serão desclassificadas as propostas que 
apresentarem irregularidades, vícios ou defeitos que Impossibilitem seu entendimento ou 
comprometam sua idoneidade, não atendam as especificações consideradas relevantes do Edital, 
especificamente as condições exigidas no Envelope n° 02. 
8.7 - Para o julgamento das propostas técnicas, será avaliado o seu conteúdo pela Comissão de 
Licitação, considerando os aspectos indicados neste certame. Após a avaliação, será atribuída 
pontuação a cada proposta, conforme critérios de pontuação definidos no item 6 deste instrumento 
convocatório. 
8.8 - Decorrido o prazo de OS (cinco) dias úteis a partir da comunicação da Comissão de Licitação do 
resultado das notas referentes às Propostas Técnicas e, depois de decididos os eventuais recursos 
interpostos, a Comissão comunicará o local, o dia e a hora para a sessão pública de abertura dos 
envelopes de proposta de preços. 
8.9 - Não serão aceitas propostas de preços que ultrapassem o valor fixado no item 7, ou 
incompatíveis com aqueles praticados por órgãos ou entidades da Administração Pública, precedidos 
de ampla pesquisa de mercado, ou ainda aqueles que ofereçam como opção outro preço. 
8.10 - Da Proposta de Preços 
8.10.1 No local, dia e hora marcados serão devolvidos os envelopes n° 03 dos licitantes não 
classificados na avaliação das Propostas Técnicas e abertos os envelopes n° 03 dos licitantes 
classificados. As Propostas de Preços serão mostradas aos representantes credenciados, que as 
rubricarão juntamente com a Comissão de Licitação. 
8.10.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem integralmente ao Edital e/ou 
contiverem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, que prejudiquem o seu perfeito 
entendimento; as que apresentarem preços baseados em cotações de outro licitante e as que 
apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

fl 8.10.3 - O julgamento das Propostas de Preços dos Licitantes classificados será realizado de acordo 
com a soma do Fator Técnico (FT) com o Fator Preço (FP) / 2, em ordem crescente, sendo julgada 
vencedora a empresa que obtiver maior pontuação total. 
8.10.4 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em ato 
público, com convocação de todos os interessados; 
8.10.5 - A Comissão reserva-se ao direito de no interesse público, propor a revogação ou a anulação 
da licitação, no todo ou em parte, justificadamente; 
8.10.6 A Comissão emitirá parecer de julgamento final na forma da lei, indicando a proposta 
vencedora que atenda aos interesses da Administração, para adjudicação do objeto desta licitação, 
em relatório fundamentado que, decorridos os prazos recursais ou de sua renúncia explícita, será 
submetido à Autoridade competente autorizadora para deliberação quanto a sua homologação e 
adjudicação ou não, em decisão justificada. 

9. DA DESCLASSIFICAÇÃO 

9.1 - Será desclassificada a licitante que 
9.1.1 - Não atender as exigências deste Edital e de seus Anexos; 
9.1.2 - Apresentar proposta de preço acima do estipulado no item "7.2.1." deste Edital. 
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10.1 . A impugnação ao presente edital deverá, obrigatoriamente, obedecer ao que determina o art. 
41 da Lei n. 8.666193. 
10.2 - Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 
certame. 
10.3 - A falta de apresentação de manifestação motivada, no prazo previsto neste item, importará na 
decadência do direito de interposição de recurso. 
10.4 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Comissão de Licitação, o 
licitante que, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, tendo 

fl aceitado sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou Irregularidades que o 
viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso, sob pena de ferir 
frontalmente o § 20 do art. 41 da Lei n° 8.666/93. 
10.5 - Não serão conhecidas as impugnações ao Edital apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante de licitante que não comprove poder legal de representação. 

11.1 - A Comissão emitirá relatório contendo o resultado do JULGAMENTO deste Edital, com 
classificação das licitantes, que estará assinado pelos membros que dela participaram. 
11.2 - A Adjudicação desta licitação e a Homologação do seu objeto em favor da licitante cuja 
proposta de preços seja classificada em primeiro lugar é da competência do Ordenador de Despesas 
da Secretaria de lnfraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária. 
11.3 - A autoridade competente se reserva o direito de não homologar e revogar a presente licitação, 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
mediante parecer escrito e fundamentado sem que caiba às licitantes direito à indenização. 

12- Do CONTRATO 

12.1 - O Município de HORIZONTE, através da Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Meio 
Ambiente e Agropecuária, e a licitante vencedora desta licitação assinarão contrato, no prazo de OS 
(cinco) dias úteis, contados da data da convocação para este fim expedida pela Prefeitura Municipal 
sob pena de decair do direito à contratação. 
12.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo órgão contratante caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a à multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do serviço constante de sua proposta de preços. 
12.3 - A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da Prefeitura 
Municipal de HORIZONTE especialmente designado. 
12.3.1 - O representante da Prefeitura Municipal de HORIZONTE anotará em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
12.3.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
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12.4 - A Contratada deverá indicar preposto(s), aceito pela Prefeitura Municipal, para representá-lo 
na execução do contrato. 
12.4.1 - Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
12.5 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 
12.6 - O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá pelo 
prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos prazos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 
12.7 - A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo 
Ordenador de Despesas da Secretaria de lnfraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária. 
12.8 - Constituem motivo para a rescisão do contrato, independentemente de interpelação Judicial 
ou extrajudicial e sem que caiba à Contratada direito à indenização, de qualquer natureza, ocorrendo 
quaisquer das seguintes situações: 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente; 
b) lentidão na execução dos serviços, levando a Prefeitura Municipal a presumir pela não conclusão 
dos mesmos nos prazos estipulados; 
c) cometimento reiterado de erros na execução dos serviços; 
d) falência, recuperação Judicial ou dissolução da licitante ou insolvência de seus sécios, gerentes ou 
diretores; 
e) alteração social ou a modificação da finalidade ou de estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 
Q razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados 
pela Prefeitura Municipal; 
g) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura, decorrentes da 
execução do serviço, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem Interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar 

" pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
12.9 - A rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada do Ordenador de Despesas da Secretaria de lnfraestrutura, 
Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária. 
12.10 - É facultada à Prefeitura Municipal de HORIZONTE, quando o convocado não assinar termo 
do contrato no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com 
este Edital, ou revogar esta licitação. 
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13.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da Prefeitura 
Municipal de Horizonte/CE - Secretaria de lnfraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e 
Agropecuária, na seguinte Dotação Orçamentária: 08.01.15.122.0002.2.060-3.3.90.39.00. 
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14.1 - As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato 
específico, celebrado entre o Município, através da Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Meio 
Ambiente e Agropecuária, representada pelo respectivo Secretário Ordenador de Despesas, e o 
licitante vencedor, que observará os termos da Lei n.° 8.666/93, deste edita) e demais normas 
pertinentes. 
14.1.2 - Integra o presente instrumento (ANEXO V) a minuta do termo de contrato a ser celebrado. 
14.1.3 - Os licitantes, além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, 
deverão obedecer às disposições elencadas na minuta do Termo de Contrato - Anexa a este edital. 
14.2 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de HORIZONTE - CE, poderá 
emitir o correspondente Instrumento Contratual para o Licitante Vencedor visando à formalização 

fl
do vinculo contratual, nos termos da Minuta que Integra este Edital. 
14.2.1 - O Licitante Vencedor terá o prazo de S (cinco) dias, contado a partir da convocação, para 
formalizar o Instrumento Contratual. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo 
aceito pelo Município de HORIZONTE - CE. 
14.2.2 - A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar o 
Instrumento Contratual, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades 
previstas neste Edital. 
14.2.3 - Se o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado à 
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação 
final das propostas, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços. 
14.3 - Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato do Contrato no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de Horizonte, na forma prevista na Lei Orgânica do Município, até o 
(quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com 
relação aos possíveis termos aditivos. 
14.4 - O Termo de Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no artigo 65 da 

fl Lei nft 8.666193. 
14.5 - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da 
Lei n.° 8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alterações 
posteriores. 
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15.1 - À Contratante caberá o direito de promover acréscimos ou supressões nos serviços, que se 
fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
contrato, mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do art. 65, parágrafo 1 2, da Lei n° 
8.666/93. 
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16.1 - Os serviços devem ser executados com retidão, em obediência às normas éticas provenientes 
da Ordem dos Advogados do Brasil. 
16.2 - Os serviços serão fiscalizados por servidor designado pela Secretaria de Infraestrutura, 
Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária. 
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16.3 - A prestação dos serviços deve iniciar em até 10 (dez) dias após assinatura do contrato. 
16.4 A contratada deve apresentar ao respetivo Secretário de lnfraestrutura, Urbanismo, Meio 
Ambiente e Agropecuária, relatório das atividades realizadas e do andamento processual de todas as 
ações e demandas objeto da presente licitação, quando solicitado por escrito. 
16.5 - O inadimplemento das obrigações contratuais por parte da contratada sujeita a mesma às 
sanções previstas nos incisos 1 a IV do artigo 86 da Lei 8.666193, dentre as quais advertência, multa, 
suspensão do direito de participar de licitação pública e declaração de inidoneidade. 
16.6 - Em contraprestação aos seus serviços, a CONTRATADA perceberá remuneração honorária 
estimada no valor máximo de até R$ 1.917.385,07 (hum milhão, novecentos e dezessete mil, 
trezentos e oitenta e cinco reais, e sete centavos), correspondente a aplicação de honorários 
máximos de até 19,33% (dezenove vírgula trinta e três por cento) sobre o beneficio alcançado em 

fl procedimento administrativo e/ou decisão judicial após o trânsito em julgado - a depender dos 
termos ofertados pelo vencedor - valor este a ser apurado através do devido procedimento 
administrativo e/ou de cumprimento de sentença e a ser recebido através de precatório judicial, 
após o trânsito em julgado e condicionado a que isso venha a ocorrer. 
1.6.6.1 - Fica estipulado que, com fulcro no art. 22, § 42, da Lei n° 8.906/94, no ato de eventual 
expedição de precatório/RPV/Alvará ou do levantamento dos créditos passíveis de restituição, a 
CONTRATADA irá requerer em Juízo o destaque dos honorários contratuais, vedado o recebimento 
dos honorários de sucumbência por partes estranhas aos quadros de procuradores do município. 
16.7 - O futuro contratado dispõe do prazo de 12 (doze) meses para assessorar o Município, 
podendo o dito prazo ser prorrogado, nos moldes da Lei n 2  8.666193, mediante termo aditivo. A 
responsabilidade do licitante vencedor estende-se até a data do recebimento do crédito. 
16.8 - Os serviços objeto desta licitação serão prestados na sede do contratado e quando necessário 
na sede da contratante, ficando as despesas com passagens aéreas por conta da contratante, quando 
estas forem imprescindíveis ao sucesso da demanda, e devidamente autorizada pelo município. 

n 17-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 - Independentemente das sanções penais cabíveis e da indenização por perdas e danos e no 
caso de não cumprimento do proposto neste Edital, a Administração poderá aplicar as seguintes 
sanções, cumuladas ou não, como outras previstas no mesmo diploma legal: 
17.2 - Advertência formal; 
17.3 - Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado na 
execução do contrato limitado esta a 30 (trinta) dias, após o qual será considerado inexecução 
contratual; 
17.4 - Multa de 2% (dois por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 
02 (dois anos); 

17.5 - Multa de 5% (cinco por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 
02 (dois anos); 
17.6 - As multas constantes dos Itens 17.3 a 17.5 serão calculadas sobre o montante não adimplido 
do contrato. 

18- DOS RECURSOS 	
i. 
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18.1 - Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos no prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato. 
18.2 - Os recursos deverão ser dirigidos à Secretaria de lnfraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e 
Agropecuária, interpostos mediante petição datilografada/digitada, devidamente arrazoada 
subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovará sua condição como tal. 
18.3 - Os recursos relacionados com a habilitação e inabilitação da licitante e com o julgamento das 
propostas deverão ser entregues ao Presidente ou a um dos Membros da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de HORIZONTE, no devido prazo, não sendo conhecidos os 
interpostos fora dele. 
18.4 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-los no 

fl prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
18.5 - Decidido o recurso pela Comissão, deverá ser enviado, devidamente informado, à Secretaria de 
Infraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária, que proferirá sua decisão. 
18.6 - Nenhum prazo se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada 
ao interessado. 
18.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
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19.1 - A tentativa de fraude ou frustação dos atos e ações a serem realizados por parte dos 
proponentes, a qualquer momento do presente processo, poderá caracterizar o enquadramento dos 
mesmos nas sanções dos crimes e penas previstas do Art. 90, Art. 93 e Art. 96 da Lei Federal 
8.666/93, e, sendo necessário, ainda, abertura e instauração do devido processo administrativo para 
a averiguação e apuração dos fatos ocorridos, de forma a aplicação das devidas penalidades e 
punições cabíveis. 
19.2 - É facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer ausência ou omissão quanto às 
instruções e ditames deste edital, a aplicação das normas, instrumentos e demais fontes legais do 
ordenamento jurídico brasileiro. 

20.1 - As informações sobre esta licitação podem ser obtidas junto à Comissão Permanente de 
Licitação da PMH, na Av. Presidente Castelo Branco, N 2  5100, Centro, HORIZONTE/CE ou através do 
telefone (85) 3336.1434, de segunda a sexta-feira, no horário de 07h30min às 12h00min e de 
13h30min às 17h00min. 
20.2 . Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, fica assegurado à 
autoridade competente: 

- Alterar as condições do presente edital, fazendo a reposição do prazo na forma da Lei exceto 
quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas; 

- Revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado. 	

( 
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20.2.1 - A autoridade competente deve anular esta licitação, por ilegalidade, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. 
20.3 - Quaisquer esclarecimentos serão prestados pela CPL ou pela PMH, durante o expediente 
normal. 

20.4- Fica vedada a transferência total ou parcial para terceiros, dos serviços que forem adjudicados 
em consequência desta licitação, exceto com autorização da autoridade competente. 
20.5 - No caso de êxito do município na prestação do serviço, o licitante vencedor, em hipótese 
nenhuma, fará jus aos honorários sucumbenciais decorrentes das respectivas sentenças judiciais 
recuperativas. 
20.6 - O licitante que apresentar proposta relativa a esta licitação subentender-se-á que aceita todas 
as condições deste Edital, bem como que recebeu todos os documentos e informações sobre as 

fl condições locais para o cumprimento das obrigações. 
20.7 - Os casos omissos serão dirimidos na forma da Lei Federal 0 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
20.8- Os licitantes considerados EPP ou ME gozarão do disposto na LC n 2  12312006. 
20.9 - O Edital poderá ser retirado na Sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Horizonte, onde os interessados na aquisição do edital deverão trazer algum 
dispositivo eletrônico para que o mesmo seja copiado, exemplo: CD, PENDRIVE, MP4 e outros, ou nos 
endereços eletrônicos: www.tcmce.gov.br  e www.horizonte.ce.gov.br. 
20.10 - Todas as informações, documentos e demais elementos e/ou dados e esclarecimentos 
pertinentes, poderão ser obtidos junto a Comissão  Permanente de Licitação em horário de 
expediente. 
20.11 - Fica eleito o foro de HORIZONTE (CE) para dirimir qualquer dúvida na execução deste Edital. 

IJORIZONTE/CE, 28 de Novembro de 2018. 

fl 
Diego Ls Leandro Silva 

Prescrite tia CPL 
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