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I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A Prefeitura de Itabaiana, inscrita no CNPJ - MF sob o no 13.104.74010001-10, por intermédio de

seu Pregoeiro e sua Eqüpe de Apoio, nomeados pela Portaria n" 02712021, de 04 de Janeiro de

2021, torna público, para coúecimento dos interessados, que fará realizar licitagão do tipo
MENOR PREÇO pOR ITEM, sob a modalidade PREGÃo pnnSENCIAL n' 04112021,

visando a contratação de empresa especializada visando a aquisição e fornecimento parcelado de

fogos de artificios para eventuais necessidades e provável realização de Show Pirotécnico no

Réveillon deste município, a depender das condições sanitrárias relativas à situação na átrea da saúde,

em razáo da disseminação do vírus COVID 19, conforme especificações técnicas constantes do

Anexo I deste Edital.

DATA DE ABERTURA E DISPUTA DE LANCES: 1210812021às 08:00 horas. (doze de agosto

de dois mil e vinte e um as oito horas).

LOCAL DA SESSÃO PÚBIICA: Rua Franciseo Santos, 160 2o andar

1.1. A licitação será regida na forma da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente,

pela Lei no 8.666, de 2í de junho de 1993, obedecendo integralmente o regulamento aprovado pelo

becreto Municipal no 04, ie 02 de janeiro de 2006, Decreto Municipal n" 105/2016 e, ainda, pela

Lei Complementar rf 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as alterações posteriores

inhoduzidas nos referidos üplomas legais.

l.Z.Fazemparte deste instrumento convocatório os segúntes anexos:

TERMO DE REFERÊNCIA;
MODELO DE PROCUnAÇãO;
MODELO DE DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇAO;
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS;
MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO

MODELO DE DECLARAÇÃO Oe CONDIÇÃO DE ME OU EPP

MODELO DA MINUTA DE CONTRATO

ANEXO I .
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
MENORES
ANEXO VI
ANEXO VII -

DE

z.DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada visando a

aquisiçao e fornecim"rrto p*."lado de fógos de artificios para eventuais necessidades e provável

rtafizaçáo de Show pirotéõnico no Réveilún deste município, a depender das condições sanitarias

relativas à situação na área da saúde, em razáo da disseminação do vírus COVID 19, conforme

especificagões técnicas constantes do Anexo I deste Edital.

3. DOTAÇÃO Onç,I,MENTÁRrA

As despesas oriundas do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentarios

consignado, no orfuroento dásta prefeitura, com dotação suficiente, obedecendo à classificaçáo

abaixo:
o 02.16_secretaria da Cultura, Juventude, Esporte eLazer

o 13.392.0004.2077 Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Festivas, Culturais e

Artísticas. I
r 3390.30.00 - Material de consumo Ai
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o 3390.30.05 - Explosivos e munições
o 3390.39.00 - Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica
o 3390.39.20 Festividades e Homenagens, exceto cachê c/ apresentações artísticas.
o Fonte - 1001

3.2. No(s) exercício(s) financeiro(s) seguinte(s), a execução do Contrato frcarâ assegurada mediante

a emissão da Nota de Empeúo à conta do elemento de despesa, da mesma nattreza, constante na

Lei Orçamentária respectiva.

4. CONDIÇOES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Em atendimento aos preceitos do aú. 48, inc. I da Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006, com a redaçÍio dada pela Lei Complementar no 147, de 07 de agosto de

2014, somente poderão participar desta Licitação, em virtude do valor máximo estimado por
item não ultrapassar o limite de R$ 80.000100 (oitenta mil reais), as Microempresas - ME's e

Empresas de Pequeno Porte - EPP's conforme Lei Complementar no 12312006, alterada pela

Lei Complementar n" 14712015, mediante apresentaçío de Certidão emitida pela respectiva
\-/ Junta Comercial, conforme a InstruçÍio Normativa DREI -3612017 no seu aú.3o , atestando a

atual situação da empresa.

4.1.1. A licitante que encaminhar os envelopes PROPOSTA e HABILITAÇÃO, e possuam a

prerrogativa de Miôroempresas - ME's e Empresas de Pequeno Porte - EPP's devem enviar

iambém a comprovação de ME e EPP mediante Certidão Simplificada expedida pela Junta

Comercial do szu domicílio, atestando a atual situação da empresa, conforme Instrução Nornativa

DREI 3612017, ou Declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a

qualiÍicação como microempresa ou empresa de pequeno porte, micro empreendedor individual,

.rt rrdo âpto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei
Comolemôntar no 123. de 2006, de acordo com o § 1o do art. 13 do Decreto Federal n" 8.538/2015,

"o-ó 
também a declaração dos requisitos de habilitação conforme anexo III.

ü

v

4.1.1.2 Em não havendo a participação de ME's el ou EPP's, a licitação reverteri-se-a

automaticamente as demais empresas que porvenfura demonstraram interesse e se achem presentes

na condição de pretensa participantes. Em conformidade com o art. 49 da Lei Complementar

12312006 e em atendimento ao principio constitucional da eficiência dos atos das administração

pública.

4.2. Estaráo impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo

licitatório, os intãressados que se enquadrem em uma, ou mais, das situagões a seguir:

a) empresas em estado de falência, de concurso de credores, dissolução ou liqúdação;

b) consórcios de empresas, qualquer que seja sua fonna de constituição;

c) empresas que teúam sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública,

direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que estejam punidas, com

suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública;

d) servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem assim

.ípr.ru da quaituf 
'r.*iaol, 

seja sócio, dirigente oo.rrpon'áuei técnico' 
Levsv' 

- 
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4.3. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições
deste Edital;

5. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO
5.1. A Licitante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Pregoeiro, por intermédio de

um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste

certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes,

identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente;

5.2. O credenciamento é condição obrigatória paru a participação das Licitantes neste Pregão, ou

seja, ofertar propostas (lances), bem com praticar todos os demais atos inerentes a este ceÍame,

podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo II deste Edital;

5.3. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento

particular, neste último caso acompanhado de cópia do contrato social vigente da empresa que

iepresenta, com poderes para formular ofertas e lances de preços, oferecer recursos e desistir deles e

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, procuração ou carta

de credenciamento firmada pelo representante legal da empresa, nos termos de seu Ato

Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, documento esse a ser apresentado, visando ?
comprovação da eondição do titular, para détegar poderes eo representante a ser credenciado. É

imprescináível que estejam expressos os poderes delegados, inÕlusive os de firmar declarações,

desistir ou apresãntar razões de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. E no

caso de r.r ró.io, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar

cópia do respectivo Éstatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes paÍa

.*ãt .. direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

S.4. As Licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os

reqúsitos de habilitação, como condição para a participação nesta licitação, conforme disposto no

inciso vII do art. 4o da Lei n' 10.52012002. (A referida declaração deverá ser apresentada

juntamente com o documento de credenciamento, fora dos envelopes que contêm os documentos de

Labititação e proposta), podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo III, deste Edital;

S.5. A Proponente que não trouxer o documento referente ao credenciamento, não terá sua proposta

po, .rrrito invalidâda, mas não poderá participar das fases de lances. Pode até ser declarada

vencedora, desde que neúum lanõe verbil supere, em menor preço, a sua proposta por escrito ou

que as demais propbnentes veúam a ser desclassificada(s), sucessivamente, na habilitação;

5.6. Não será admiti da a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador para mais

de uma Licitante;

5.7. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participagão de licitante retardatária, a não ser como

assistente ao ato Público.

6. DA APRESENTAÇÃo, Do RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os

Documentos de gabititação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este Edital;

6.2. O representante legal da licitante deverá entregar os Envelopes "Proposta de Preços" e

,,Documentos ae Uaúiliáção", devidamente lacrados, em papel não tansparente e separados;

6.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado, contendo as seguintes informações:

c
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PREFEITURA DE ITABAIANA
EI\IVELOPE N.O OT . PROPOSTA DE PREÇO§
EDITAL DO PREGÃO NO O4II2O2I

[Razão social da empresa licitante]

[Enderego, telefone e fax da empresa licitante]

ü ú utr Í13w

\./

6.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado, contendo as següntes

informações:

PREFEITURA DE ITABAIANA
ENVELOPE N.o 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO NO O4II2O2I

[Razão social da empresa licitante]

[End.r"ço, telefone e fax da empresa licitante]

6.5. Não será admitido o encaminhamento de proposta via fax, postal, por meio eletrônico ou

similar;

6.6. Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituições de quaisquer

documlntos, nem a retificação de pteços ou condições;

6.j. orecebimento dos envelopes não confeúá às proponentes qualquer direito contra a Prefeitura,

observadas as prescrições da legislação específica'

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. O envelope 
o'1", com o título "PROPOSTA DE PREÇOS", deverá conter:

1.l.l.A(s) Proposta(s) de Preços da(s) Licitante(s), redigida com clateza, em Iíngua portuguesa,

salvo quanto u .*prárrOes técnicas de uso conente, sem alternativas, emendas, rasuras ou

entrelirihas , daÍada à assinada pelo representante legal da empresa licitante ou por seu preposto,

legalmente estabelecido;

7.L.Z.Os preços serão apresentados em algarismos, no qu€ se refere aos valores unitarios e totais de

cada item, e por algarismo e por extensof o valor total-da proposta, cotados em moeda nacional e

englobaraô iodu, ã, despeús d!91as e indiretas, inclusive oq fibutos, taxas' custos com

embalagenr, .rrr*g* *tiAr, trabalhistas e previdenciarios, frete, seguro, instalação, etiquetagem'

mão-de-obra, etc., e quaisquer outros necessárias ao cumprimento do obieto desta Licitação' Não

será permitido, portanio, q.r" tais encargos sejam discriminados em separado;

7.1.3.Ra2ão Social e CNPJ, endereço completo, telefone/fax para contato, no da conta corrente'

ugãn iu; respectivo Banco e, se possível, coneio eletrônico (e-mail);

7.l.4.Descrição detarhada do objeto da ricitação, com âs câracterísticas téonicas, inclusive marcê,

observando-se as rffiit.uções õontidas no Anexo I, - Termo de Referência'

T.l.S.oprazoparaosserviçospropostosseránoexercíciode2}2l,quandoserâfrnalizadoo
evento, ud.itiAó a prorrogaçaó nai hipóteses do art. 57, daLeiS'666193'

7,l,6,Preços unitarios e totais dos itens e o preço global da proposta' em moeda corrente nacional'

em algarismo e Por extenso;

7.l.7.Declaração expressa da Licitante, firmada sob as penas das leis' de que não existe qualquer

fato impeditivo à sua habilitação, ou à sua confratação col1 o l:*:, Público' por atender

integralmente as ,onáiç0., exigidas p*u ,uu habilitação, nos termos previstos na legislagão e

G
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vigor e no presente Edital, mediante modelo de declaração constante do Anexo IV - Declaração de

Inexistência de Fatos Impeditivos;

7.1.8. Existindo discrepância entre os valorps unitários o totais, prevalecerâo os unitáriÔs e, havendo

discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão estes últimos;

7.1.g. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante o período contratado, e deverão trazer inclusos

os impostôs, ta)<as, fretes e quaisquer outras despesas, inerentes ao objeto licitado;

7.2. Asimples participação neste certame implica:

a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão;

b) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contado da data

estiiuhdá para sua entrega, o qual, se maior, deverá sef explicitado na proposta. Caso o

referido prazo não esteja 
"*pr"rru-"nte 

indicado na proposta, o mesmo será considerado

como aceito para efeito de Julgamento;

8. DOS DOCUMENTOS DE ITABTLTTAÇÃO

8.1. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO

8.1.1. A Licitante deverá incluir no envelope no "2", com o título - DOCUMENTOS DE

rieg[,ITÃÇÀô, os seguintes documentos ern-original (desde que esses possam ficar retidos e ser

autuados no processo),lor qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por

servidor da AdminisúaÇao,ou publicação em órgão da Imprensa Oficial;

g.l.z.Caso as cópias dos documentos venham acompanhadas dos originais, esses últimos deverão

vir fora do envelope de documentação a fim de ôvitar transtornos e facilitar os trabalhos do

Pregoeiro.

8.2. DA ITABILITAÇÃO .runÍorc.r
g.2.l.Registro comercial, no caso de empresario individual;

g.z.2.Ato constifutivo, estafuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando

de sociedades comerciais e, no caso de Sociedades Anônimas, acompanhado de documentos de

eleição de seus administradores;

8.2.3. Decreto de autorizaçáo, ofl se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no país, e ato d; registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão

competente, quando a atividade assim o exigir;

8.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
g.3.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da

Fazenda;

g.3.2. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo

ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto

deste Edital;

g.3.3. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa

Econômica Federal (CEF);

8.3.4. Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas:

8.3.4.1. Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a

l*Íit'$*,fXktl,"gl:**ffi1'ff 'Jl",ff :,X-,T"i?:i:"'âtt'rf l3:$
Ir
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parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de24 de julho de 1991, expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional ou pela Secretaria da Receita Federal, conforme Portaria Conjunta
PGFN/SRF no 1.751, de02ll0l20l4;

8.3.4.2. Estadual, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela

FazendaEstadual do respectivo do domicílio ou sede do licitante;

8.3.4.3. Municipal, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida
pela Fazenda Municipal do respectivo do domicílio ou sede do licitante;

8.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho;

8.3.6. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte

somente será exigida no caso de virem a ser a(s) adjudicatária(s) deste certame, nos termos do art.

42 dalei Complementar n' 12312006;

8.3.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, no entanto, apresentar os

documentos elencados nos subitens 8.3.1 a 8.3.4.3. deste Edital, mesmo que contenham alguma

restrição;

8.3.6.1.1. Havendo alguma restrição na oomprovação da reEularidade fiscal exigida neste EditêI,

será(ão) asseguradoG), a(r) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudicatíria(s) deste

certame, o pftLzo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que for(em)

declarada(s) àG) vencedora(s), prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura, para a

regularizaçáo da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

8.3.6.1.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.3.6.1.1, implicará

decadência do direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no

g.666193, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de

classificação,püàcelebrar(em) a(s) contratação(ões), ou revogar a licitação.

8.4. DECLARAÇÃO RELATTVA A TRABALHO DE MENORES

8.4.1. Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anexo V deste Edital,

expressando q.r. não possú menor de dezoito anos em trabalho nofurno, perigoso ou insalubre, e

*êror., de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de

quatorze anos;

8.5. DA QUALIFICAÇÃO rÉCXICL:
g.5.1. Alvará de Licença e Funcionamento, fornecido pela Prefeitura do domicílio da licitante e

compatível com o objeto desta licitação;
5.5., -Atestado de Regularidade junto ao de Corpo de Bombeiros.
g.5.3 - Alvará de Licença da Policia Civil @FAE) - Departamento de Fiscalização de Armas e

Explosivos.
g.5-.4. Atestado(s) fomecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando,

desempeúo anteiior em atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação;
g.5.5. . Registro atualizado do técnieo em pirotccnia (BLASTER), emitido pela Polícia Civil do

Estado.
g.5.5.1 - O proÍissional técnico (BLASTER) poderá ser diretor, sócio ou fazer parte do quadro

permanente da LICITANTE, na condição de empregado ou contratado, devendo comprovaÍ,

àbrigatoriamente, sua vinculação com a LICITANTÉ, através de Contato de Prestação de Serviços,

Cartãira de Trabalho ou Fichá de Registro de Empregado, quando este não ftzer parte do contrato 
1

social da LICITANTE, cujo vinculJ deverá exisiir na data da prevista para abertura do referid
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Edital e deverá estar devidamente registrado no Conselho Regional regulamentador do exercício
profissional, comprovando, obrigatoriamente tal condição, através da documentação necessaria.
8.5.6 - Relatório de Aprovação (RAT - Resultado de Avaliação Técnica) para cadatipo de fogos de
artiffcio licitado, homologado pelo exército bra.síleiro, eonfome deterininação do art, 30 da
PORTARIA no 08 D - LOG/2008.
8.5.7 - Comprovação de registro junto ao Exército Brasileiro, nos termos do artigo 2o da Portaria
COLOG n" 5612017.

8.6. DA QUALTX'rCAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

8.6.f. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo disfibuidor da sede da pessoa

jurídica, ou da execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa fisica. No caso do

documento mencionado neste item não fixar prazo de validade, o mesmo será considerado 30
(trinta) dias da data de sua emissão;

8.7. Os documentos emitidos via Internet, por órgãos ou entidades públicas, dispensam a

necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações oonstamtes no dooumonto

apresentado, inclusive quanto ao prazo de validade, os mesmos poderão ser conferidos via Intemet

durante a sessão, para verificaçáo da regularidade. A Administração não se responsabílizaú pela

eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da

habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados

pela verific açáo, alicitante será inabilitada;

8.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

8.9. Promovida a homologação da licitação, esta será devidamente comunicada a todos os licitantes,

ficando os documentos das demais empresas interessadas em poder do Pregoeiro (sob a guarda da

Comissão de Licitação), pelo prazo de 15 (quinze) dias, Íindos os quais a documentação deverá ser

retirada, sob pena de inutilização.

9. Do PRoCEDIMENTo E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO

9.1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de processamento

do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados;

9.2. Após a fase de credenciamento das licitantes, o Pregoeiro procederá a abertura das Propostas de

Preços, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos

no instrumento convocatório e seus anexos, com a conseqüente divulgação dos preços cotados pelas

licitantes classificadas;

9.3. Para Íins de julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR
PREÇO POR ITEM, observados os przlzos máximos para o fomecimento, as especificações

técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital e em seus

anexos, bem cómo a compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado;

9.4. Serão qualificadas pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances a Licitante que apresentar a

proposta de menor pr"ço, em conformidade com o Anexo I, e as demais Licitantes que tenham

àpràsentado propostãs em valores sucessivos e superiores em até l\Yo (dez por cento) à de menor

pi"ço. para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço p(

item; 
a
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9.5. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas de preços na condição definida no item anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três),

independentemente do valor. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas

empatadas, seja qual for o número de licitantes, ou, conforme o caso, por meio dos procedimentos
elencados nos subitcns 9.5.1 a 9.5.3 deste Edital;

9.5.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de confatação para as

microempresasi e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar no

12312006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas situações em que as propostas

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por

cento) superiores à proposta de melhor preço;

g.5.2. Para efeito do disposto no subitem 9.5.1 acima, ocorrendo o empate, serão adotados os

seguintes procedimentos :

9.5.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, poderá apresentar

proposta de preço inferior àquela considerada de menor preço;

V g.5.2.2.Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte,

na forma do subitem 9.5.2.1 acima, serão convocadas as remanescentes que, porventura, se

enquadrem na hipótese do subitem 9.5.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do

mesmo direito;

9.5.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.5.1 acima, será realizado

sorteio entre elas, paÍa que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

9.5.2.4. Na hipótese da não-ordenação das propostas nos termos previstos nos subitens 9.5.1 a

g.S.Z.3 acima, será considerado o valor apresentado pela proposta originalmente de menor preço;

9.5.3. O disposto nos subitens 9.5.1 a9.5.2.4 acima, somente se aplicará quando a melhor oferta não

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

9.6. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio, também,

para determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, por meio dos procedimentos

elencados nos subitens 9.5.1 a9.5.3 deste Edital;

g.7. O pregoeiro convidará, individualmente, as Licitantes qualificadas, na forma dos itens 9.3 a
\/ 9.6, a apre-sentar os lances verbais, a começar pela autora da proposta escrita de maior preço,

seguido das demais, em ordem decrescente de valor;

9.8. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o

valor ou peicentui mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação às Licitantes,

concordância destas e expressa menção na Ata da Sessão;

9.9. Somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado;

9.10. No tocante aos preços, às propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações

aritméticas que conduziruá uo vatõr tãtat do item orçado, procedendo-se às correções no caso de

evenfuais a.ror, tomando-se como corretos os pregos unitários e por escrito. As correções efetuadas

serão consideradas para apuração do valor da proposta;

9.11. Será(ão) vencedora(s) aquela(s) que ofertar(em) o menor preço por item;

g.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando, indagadas pelo Pregoeiro,

participantes qualificadas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances, ou

ãncerrado o prazo estipulado na forma do subitem 9'8;

0úu ut?p

todas as

quando

J
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9.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada pelo Pregoeiro a conformidade entre a(s)
proposta(s) escrita(s) de menor(es) preço(s) e o valor estiftado para a contratâção, ficando vedada a

aceitação de proposta(s) com valor(es) superior(es) ao(s) estimado(s) no Tenno de Referência -

Anexo I deste Edital, no(s) item(ns) correspondente(s);

9.14. Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a

aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao objeto e valor(es), decidindo,

motivadamente, a respeito, ficando vedada a aceitação de proposta(s), com valor(es) unitrário(s)

superior(es) a(os) estimado(s) no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, no(s) item(ns)

correspondente(s);

9.15. A(s) microempresa(s) e a(s) empresa(s) de pequeno porte mais bem classificada(s) será(ão)

convocada(s) para apresentar(em) nova(s) proposta(s), no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após

o enceÍTamento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o estabelecido no §3o, art. 45 da

Lei Complementar no 12312006, em ocorrendo a situação elencada nos subitens 9.5.1 a 9.5.3 deste

Edital;

9.16. O Pregoeiro poderá negociar com a autora da oferta de menor valor, com vistas à redução do

preço;

g.17. Sendo aceitável(is) aG) proposta(s) frnal(is) classifrcada(s) em primeiro lugar, após

negociação com o Pregoeiro, reialao; aberto(s) o(s) envelope(s) contendo a documentação de

na[imaóao da(s) licitanie(s) que a(s) tiver(em) formulado, paÍa confirmação das suas condições de

habilitação, descritas no item I deste edital;

9.1g. Se a oferta não for aceitável, ou se a Licitante desatender às exigências para a habilitação, o

pregoeiro exarninará as ofertas subseqüentes de menor preço, negociará com a sua autora, decidirá

sobie a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condigões de habilitação e assim

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda aos requisitos de

habilitação, caso em que será declarada vencedora do(s) lote(s) ofertado(s);

9.19. To.das as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo

pregoeiro, pela-Equipe de Apoio e pelos representantes legais das Licitantes presentes à sessão

deste Pregão;

g.20. Ultrapassada a fase de anrílise das propostas e abertos os envelopes contendo a

Documentação, não caberá desclassificar as Licitantes por motivo relacionado com a proposta,

salvo em razáo de fatos supervenientes ou só coúecidos após o julgamento;

g,21. O encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada Ata de Reunião, Pilâ assentamenlo de

fatos relevantes que oroorru*, que deverá ser assinada pelo Pregoeiro (e Equipe de Apoio, se

necessiário) e pelos representantes legais e/ou procuradores das Licitantes presentes;

9,22, Todae qualqucr deolaração feita pelos representantes legais e/ou procuradores das Licitantes

deverá constar em Ata. Náo terá validade qualquer reclamação posterior sobre assuntos

relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na referida Ata;

9.23. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a Licitante será

habilitada e declarada vencedora do(s) item(s) ofertado(s);

9.24. Serão consideradas inaceitáveis as propostas que:

a) ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais Licitantes;

b) contiverem cótação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação;

g.25. Caso haja intenção por parte da(s) Licitante(s) de recorrer contra a decisão da Pregoeira, a(s) mesma(s)

aguardaú(ão; o .n..o*entô das faàs ae Ctassiircaçao das Propostas e de verificação dos Documentos de
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Habilitação das proponentes, de acordo com a ordem de classificação, para que se manifeste contra a decisão

do Pregoeiro;

9.26. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todas as Licitantes inabilitadas, o Pregoeiro

poderá Íixar o prazo âe 8 (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 3o, da Lei 8.666193 e alterações

posteriores, para apresentação de outras propostas ou nova documentação, escoimadas das causas

da desclassificação ou inabilitação;

9.27.puafins de julgamento das propostas deverão ser considerados os preços referentes ao Anexo

I deste Edital.

9.28. Da Margem de Preferência - Nos termos do Decreto Municipal no 105, de 12 de dezembro

de 2017,e, juúficadamente, visando à promoção do desenvolvimento econômico no âmbito local e

regional, seiá concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte

,"áiudur local ou regionaimente, até o limite de dezpor cento do melhor preço váIido, nos següntes

termos:

g.Zg.l. Ap1ica-se o acima disposto nas situações em que as ofertas apresentadas pelas

microempresas e empresas de pequeno porte sediádas local oü regionalmente sejam iguais ou até

l0% (dezpor cento) superiores ao menor preço;

9.28.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente- melhor

classiÍicada poderá apresentar proposta de pieçã inferior àquela considerada vencedora da licitação,

situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;

9.28.3. Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada

local ou regionalmente com base noitem9.28.2, serão convocadas as remanescentes que porventura

se enquadrem na situação do item 9.28.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo

direito;

g.2g,4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresÍ§ e empresas de

pequeno porte sediadás tocal ou regionalmente, será rcalizado sorteio entre elas paÍa que se

ia"rrtifrqrã aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

g.2g.5. Nas licitações de bens de rrafi$eza divisível em que se estabelecer cota reseryada, a

prioriAud. será apiicada apenas na cota reservada para contratação exclusiva de microempresas e

empresas de pequeno Porte;

g.28.6.Para efeitos da aplicação da maÍgem de preferência, considera-se:

g.28.6.1. Âmuito local - sede e limites geográficos deste Município;

9.28.6.2. Âmbito regional - os municípios circunvizinhos, através das microrregiões, conforme

definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE e assim considerados,

10. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃo E DA IIOMOLOGAÇÃo

10.1. Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo Pregoeiro, qualquer Licitante poderá

manifestar imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com registro em Ata da síntese

desde que munida de carta de credenciamento ou procuração com Poderes

v

suas razões,
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para tal. As Licitantes poderão interpor recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais

Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões por igual prazo, que começatá a
correr do término do prazo da reoorrente, sendo-lhes assegurade vista imediata dos autos;

10.2. Afalta de manifestação, imediata e motivada, da Licitante importará a decadência do direito

ao recurso, e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro a vencedora e ao encamiúamento

do processo à autoridade competente para homologação;

10.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento;

10.4. Os recursos e as contra razões interpostos pelas Licitantes deverão ser entregues no setor de

licitação desta Prefeitura, no prazo estabelecido no item 10.1, das 07:00 às 13:00 horas,

diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;

10.5. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo,

devidamente informado, à autoridade competente ;

10.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente adjudicará o objeto do certarne à Licitante vensedora e homologará o procedimento;

10.7. O recurso terá efeito suspensivo e o sell acolhimento importará a invalidação dos atos

insuscetíveis de aproveitamento.

11. DO CONTRATO

11.1. Dos Prazos e condições para assinatura do Contrato

11.1.1. Uma vez homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, a Licitante

adjudicatari a teút o prazoãe até 02 (dois) dias após convocação , Püà a assinatura do instrumento

Cõntratual .o11.rpondente, conforme Anexo VI - Minuta do Contrato, e a retirada da respectiva

Nota de Empenhó. A critério da administração, este prazo poderá ser proÍrogável, por apenas uma

vez, sob pena de decair o direito à contratação.

ll.l.2. Se a Licitante adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não

apresentar situagão regular, bem como apresentar recusa à assinatura do contrato, no prazo fixado,

decairá do direito a coirtratação, ficando sujeita as penalidades previstas no art. 'lo, dalei Federal no

l1.s21l1z,garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais;

11.1.3. Ocorrendo essa hipótese, o processo retornará ao Pregoeiro que convocará as Licitantes

remanescentes e, em r.rrâo púbtcá procederá ao exÍIme das demais propostas, bem como da

habilitação de seus ofertantes, segundã a ordem da classificação, até que uma proposta atenda

integralmente ao EditâI, sendo u rru autora declarada vencedora e convocada para assinar o

Contrato.

11.2. Da vigência do Contrato

ll.2.l.O prazode vigência do contato será da datadasua assinaturaaté3lll2lz}2l (finta e um de

dezembro de dois rnit . vinte e um), por se tatar de fornecimento, não podendo exceder ao

respectivo exercício Íinanceiro, nos termos do art. 57 dalei no. 8.666193'

11.3. Dos acréscimos ou §upres§ões do Contrato

11.3.1. A critério do CONTRATANTE e em função das necessidades dos serviços,

CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

supressões atéZ1%(vinte e cinco por cento), do valor inicial afializado do contrato.

Praça Fausto Cardoso, 12 - Itabaiana/SE - 3431-9716 - 13.104.740/0001-10
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12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALTZAçLO
12.1. A execução do presente Contrato será fisealizada pelo responsável, com autoridade peta
exercer, em nome desta Prefeitura, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização
dos serviços contratados, conforme consta do Anexo VI - Minuta do Contrato.

13. DO PAGAMENTO
13.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, mediante apresentação das notas fiscais/faturas

do fornecimento, objeto do Contrato. As referidas notas fiscais deverão ser apresentadas no
protocolo desta Prefeitura, acompanhadas da segúnte documentação hábil à qurtação: Nota(s)
Fiscal(is)/Fatura(s) contendo o atesto que os serviços foram executados; Certificado de

Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal e Certidão

Negativa de Débitos Estaduais junto à Fazenda Estadual e/ou Municipal, Federal e a Certidão

Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

13.2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no item 13.1 com a validade expirada, o

pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do ptazo de validade, nâo

ç- cabendo ao CONTRATANTE neúuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento;

13.3. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem

que a CONTRATADA apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o Contrato

será rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado à CONTRATADA, tão

somente, o direito ao recebimento do pagamento dos serviços efetivamente prestados e atestados na

forma do item 13.1.

w

\J

14. DOS REAJUSTES DE PREÇOS

14.1. Os preços dos serviços, objeto do Contrato, peflnanecerão irreajustáveis durante a vigência

contatual;

14.2. Se durante o período contratual ocoÍrer acréscimo ou redução de valores no objeto do

fornecimento a ser contratado, em conformidade com a legislação pertinente, os preços do Contrato

serão readequados, a fim de manter o seu equilíbrio econômico-financeiro, devendo a comprovação

ser feita pela apresentação ao CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da razão que

autorizou o referido aumento/redução e utilizando-se os mesmos índices/percentuais

utilizados/autorizados ;

14.3. A CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os preços e vantagens,

ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes.

ls. DAS CONDIÇÕES DE RECEBTMENTO DO OBJETO

15.1. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art 73, inciso II, alíneas "d' e "b", da Lei
8.666193, com alterações posteriores;

15.2. O serviço executado em desacordo com o estipulado neste instrumento o na proposta do

adjudicatário será rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso;

15.3. As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I são meramente estimativas,

podendo ser alteradas, para mais ou para menos, de acordo com as necessidades desta Prefeitura;

15.4. Caberâ ao Setor Financeiro desta Prefeitura, o recebimento e a atestação da(s) Nota(s) \
Fiscal(is) Fatura(s) correspondentes aos serviços executados, oil pleno acordo com as 

I

especificações contidas no Anexo I deste Edital. q/
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16. DAs saNÇÕns ADMTNTSTRATTvAS
16.1. Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lances e a proponente que
se necusar a cumprir a obrigação, bem eomo vier a fazê-io fora das condiçõcs e espoclficaç6os por
ela propostas inicialmente, estará sujeita, de acordo com a gravidade da falta e a critério da

Prefeitura, as seguintes sanções administrativas :

16.1.1. Advertência;
16.1.2. Multa na forma prevista no item 16.2;

16.1.3. Suspensão temporaria de participar de licitaçôes e impedimento de contratat com a

Administração;

16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

16.2. Amulta a que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 20% (vinte por cento) do

valor da adjudicação e, no caso de atraso não justificado devidamente, cobrar-se-â lYo (um por

cento) por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que não impedirâ, a critério da

Prefeitura, a aplicação das demais sanções a que se refere o item 16.1, podendo a multa ser

\-/ descontada dos pagamentos devidos pela Prefeitura, ou cobrada diretamente da empresa, amigável

ou judicialmente.

16.3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou

cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, frcaút impedida de

licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação

das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta

apenada, enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

16.4. Aaplicação das penalidades será precedida da concessão da oporhrnidade de ampla defesa por

parte da adjudicatária, na forma da lei.

17. DAS DISPOSIÇÕES rrNUS
17.1. Até 03 (três) dias úteis, antes da data fixada parta abertura da sessão pública, nos termos da

art. 8o do Decreto Municipal n' 0412006, qualquer pessoa fisica ou jurídica, poderá solicitar

V esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão;

A apresentação de impugnação contra o presente edital deverá ser protocolada no Setor de Licitação
desta Prefeitura, no horario das 7:00 às 13:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e

feriados;

17.1.2. O esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital, poderão ser requeridas,
por escrito, ao Pregociro ou Membros da Equipe de Apoio na Sala da Comissão de Licitação desta

Prefeitura, no honírio das 7:00 às 13:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e
feriados, inclusive, pelos telefones (079) 3431'9712.

17.1.3. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, de acordo com o

§lo do art. 8o do Decreto Municipal n" 0412006.

17.1.4. Caso seja acolhida à impugnação contua o ato convocatório, será designada nova data para a

rcalizaçáo do certame;

17.2. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em \
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

I
inquestionavelmente, aalteração não afetar a formulação das propostas; R I
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17.3. Caso a adjudicataria não compareça para receber a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco)

dias consecutivos do recebimento do aviso da adjudicaçâo, ou, queurdo convocada dentro do prazo

de validade de sua proposta, não apresentar situação regular, de que trata o item 8, deste Edital, a
Prefeitura poderá convocar, para substifuir a empresa vencedora, as Licitantes remanescentes, na

ordem de classificaçáo,parafazêJo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser

negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento

dai exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público;

17.3.1. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em original (desde

que esses possam ficar retidos e ser autuados no processo), por qualquer processo de cópia

áutenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da

Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser datilografados ou

imiressos em papel timbrado da Licitante, registrar o número desta Licitagão, estar datados e

ass-inados por 
-seu 

representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do

documento original ao Pregoeiro dispensa a autenticagão em cartório;

17.4. As nonnas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o

interesse público, a finalidade e a segurança da contrataçâo;

17.5. O resultado do presente certame será divulgado no Quadro de Avisos desta Prefeitura, bem

como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação;

17.6. A(s) vencedora(es) desta licitação deverá(ão), durante a sua execução, manter as condições de

habilitação apresentadas na licitação;

17.7. A(s) Licitante(s) vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a aceitar, nas mesmas condições os

acréscimos ou supress8es de até25Yo do objeto licitado, nos termos do §1o, artigo 65 da Lei no

8.666193 e alterações posteriores;

17.8. O Edital completo será disponibitizado e retirado gratuitamente (mediante o fomecimento de

I CD-ROM), na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, onde serão prestados

todos o, ,r.l-..imentos, caso solicitados pelos interessados, estando disponível para atendimento

nos dias úteis, das 7:00 às l3:00 horas, na Sede da Licitação, descritos no preâmbulo deste Edita];

17.9. O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não

reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;

17.10. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitaçáo, a

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive

para verificar a compatibilidade das especiÍicações do objeto ofertado diante dos reqüsitos
previstos neste Edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que

deveria constar originariamente da proposta ou na documentação de habilitação;

l7.ll. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a

Prefeitura não será, em neúum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução

ou do resultado do processo licitatório;

17.12. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação;

l1.l3.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça arealuaçá2 \
do certame na data maÍcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia úti§ /
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subseqüente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja

comunicação do Pregoeiro em contriáÍio;

17.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do

início e incluir-se-á o do iencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na

Prefeitura; 
-a**n áo o-icÂnniac fn'r.nqic nãn esser âno afastamento da

17.15. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importar

Licitante, desde que seja possívil a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua

proposta, durante atealizaçáo da sessão pública do Pregão;

17.16.A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte da Licitante,

das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

17.17. Neúuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de

quaisquer documentos relativos a esta licitação;

17.1g. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação, salvo

disposição em contrario;

17.lg.A critério do pregoeiro, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 10 (dez) minutos

da hora estabelecida neste Pregão;

L7.Z;.Caso o pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião em

qúqr., fase, a fr- de qrie tenha melhores condições de analisar as propostas ou documentos

apresentados, encaminhando-os as areas envolvidas para manifestação, ou para promover

áitig6*i* áestinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde que não

i*pjiq* em inclusão de documento ou informação que deveria constar inicialmente; devendo

p.ã."â.r ao registo em Ata, da suspensão dos trabalhos e a continuidade dos mesmos;

17.2l.Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio;

t7.22. A Prefeitura reserva-se o direito de:

a) revogar, no todo ou em pafie, sempre que forem verificadas razões de interesse público,

deconentcs de fatos supervenieiltês, ãu anutu o prosedimento lioitatório, quando conptatada

ilegalidade no seu Processamento;

b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apreseltação de propostas, na forma

da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das mesmas;

c) adiar o recebimento das propostas divulgando, mediante aviso público, a nova data'

17.23.A prefeitura poderá cancelar a Nota de Empeúo que vier a ser emitida, em decorrência

desta licitação e rescindir o correspondente Contrato, independentemente de interpelação judicial ou

extajudiciáI, ficando assegurado o contraditório e o direito de defesa:

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidaçáo daContratada, ou quando ela for atingida
' 
,o, execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômica e 

I
financeira;

bl
l5
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b) a Contratada for declarada inidônea ou punida com proibigão de licitar ou contratar com
qualquer órgão da Administração Pública;

c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade da

adjudicação.

17.24. Em caso de concordata, o contrato poderá ser mantido, se a Contratada oferecer garemtias

que sejam consideradas adequadas e suficientes para o satisfatório cumprimento das obrigações por

ela assumidas;

18. DO FORO
A Prefeitura e as licitantes do certame elegem o foro da Cidade de Itabaiana para dirimir qualquer

questão relacionada com o presente Edital.

Itabaiana,Z9 de Julho de202l.

Sabrina Souza

Pregoeira

i

v
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PREGÃO PRESENCIAL NN O4I(2O2I

ANEXO I
TERMO DE REFENÊXCT,q.

\./

1. OBJETO
Contratação de empresa especializada visando a aqüsição e fomecimento parcelado de fogos de

artifÍcios para eventuais necessidades e provável realização de Show Pirotécnico no Réveillon deste

município, a depender das condições sanitárias relativas à situação na área da saúde, em razàa da

disseminação do vírus COVID 19.

2. DO DETALHAMENTO DO SERVrÇO:
O fornecimento deverá ser efetuado, obrigatoriamente, na forma abaixo:

I) A empresa deverá entregar os fogos no local determinado no mínimo 24 horas antes do evento,

e outros que porventura surjam nesse sentido.

D O fornecimento, objeto do Contrato, deverá ser feito durante o prazo de vigência estabelecido.

Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no

instrumento convocatório, por meramente estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o

objeto contrafual. Ao contrário, exaurido o limite quantitativo antes do encerramento do prazo

contratual, a Administração poderá acrescer o objeto até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),

nos termos do art. 65, §1o da Lei n".8.666193.

m) O prazo de fomecimento será dadatade assinaturado Contrato decorrente destaLicitação até

31 (trinta e um) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), por se tratar de fomecimento, não

podendo exceder ao respectivo exercício financeiro, nos termos do art. 57 dalei no. 8.666193.

1. QUANTTTATTVOS, ESPECTFICAÇÃO E X'ORMAÇÁO DE PREÇOS DOS GÊNEROS

ITEM DESCRIÇAO DO MATERIAL QUANT.

01 FOGUETE 12X1 CX COM 6 PEÇAS 1000

02 GIRANDOLA468 TIROS 53

03 Show pirotécnico
Evento: Reivellon
MATERIAIS UTILIZADOS
04 TORTA I]FC 140 TUBOS DE I,5",2",3"
EFEITOS: TRAÇANTE EXPLOSÃO, LOOP COM
CORES, FEST CORES, BOMBAS DE CORES,
APITOS, CRACKE& FEST CORES ELETRIC,
CROSSETE CRACKE& REPRISE DE CORES.

04 CX TORTA DE 25 TUBOS DE 2" CORES

8 MORTEIROS DE 3"
5 MORTEIROS DE 4"
3 MORTEIROS DE 6''
8 MORTEIROS DE 7"
01 GIRÂNDOLA 1O8O MISTA 01

4.OBRTGAÇOES DA CONTRATADA
. Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habilitação ou condições

determinadas no procedimento da licitação que deu origem áo presente Contrato, sob pena de suk I
rescisão e aplicação das penatidades oraprevistas. I

H/
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. Alocar todos os recursos necessários paÍa se obter um perfeito'fomecimento, de forma plena e
satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante;
o Responsabilizar.se portodas as despeuas, obrigações e tributos deoorrentes da execução do

Contrato, inclusive as de natureza traballista, devendo, quando solicitado, fomecer à Contratante

comprovante de quitação com os órgãos competentes;
. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas

por ela cometidas na execução do Contrato;
o Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Prefeitura ou a terceiros decorrentes de

sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante.
o Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de

Autorização que se façam necessários à execução do Contrato.
. Executar fielmente o objeto contratado e o prÍLzo estipulado.
o Não transferir a outrem, no todo ou em pâÍto, o Contato firmado com a Contratante, sem prévia

e expressa anuência.
. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão,

cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contratante.

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
oEfetuar o pagamento nas condiçôes e prÊço pactuados.

oProporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das

obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei no. 8.666193;

oDesignar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugão do presente Contrato, que

deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;

oComunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos

serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e coÍretivas.

6. DTSPOSTÇÔES GERAIS

I) Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liqúdação qualquer

débito referente à eventual inegularidade, inadimplência ou penalidade;

II) Os preços dos serviços, objeto do Contato, pennanecerão irreajustáveis durante a vigência

contrafual; todavia se durante o período contratual ocoÍrer acréscimo ou redução de valores no

objeto do fomecimento a ser contratado, em conformidade com a legislação pertinente, os pregos do

Contrato serão readequados, a fim de manter o seu equilíbrio econômico-financeiro, devendo a

comprovação ser feita pela apresentação ao CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da

razáo que autorizou o referido aumento/redução e utilizando-se os mesmos índices/percentuais

utilizados/autorizados; e, por fim, a CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE
todos os preços e vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que

os vigentes.

m) O objeto desta licitação poderá ser acrescido ou subtraído, em até 25Yo (vinte e cinco por cento)

do valor inicial atualizado, mantidas as demais condições iniciais, ficando a CONTRATADA
obrigada a acertar essa condição, quando formalmente proposta pela Prefeitura;

Itabaiana,29 de Julho 2021

Sabrina Santos Souza

Pregoeira

ú u qr. ü":
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pnrcÃo PRESENCTAL Iv o4rnozl

AIIEXO II

PRocuRAÇÃo (Modeto)

Ref.: PRECÃO PRESENCIAL N." t2021- Prefeitura de

OUTORGANTE: {QualiÍicação da empresa e do represente legal que assinará a procuração em
\-/ seu nome (nome, endereçohazão social, etc.)).

OUTORGADO : (Representante devidamente qualifi cado).

OBJETO: Representar a Outorgante no Pregão n" 12021 - Prefeitura Municipal de 

-.PODERES: Entregar e receber envelopes contendo os documentos e as propostas, juntar

documentos, assinar atas e termos, tomar deliberações, receber oficios e relatórios de julgamentos,

firmar declarações, dar ciência e, especialmente, formular ofertas e lances de preços, interpor

recursos, renunciar ao direito de recursos enfltm, assinar todos os atos e quaisquer documentos

indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato junto a este órgão, relativamente a

quaisquer das fases do Pregão n" 12021.

de de202l.

\-/
NOME/CARGO

Praça Fausto Cardoso, 12 - Itabaiana/SE - 3431'9716 - 13.104.740/0001-10
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PREGÁO PRESENCIAL N' 04112021

AtlExo III

DECLARAÇÃO DE ATEr\DTMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (Modelo)

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N." 

-12021- 

Prefeitura de 

-
inscrita no CNPJ no por interrrédio de seu

representante legal, o(a) Sr.(") 

-,

portador da Carteira de Identidade no edo

CPF no 

-, 

DECLARA, em atenção ao disposto no art. 4o, VII, da Lei Federal no 10.520, de

17 dejulho de 2002, que cumpre Plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação

modalidade Pregão no 12017 da Prefeitura de

(local e data)

§ome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)

(*Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento.)
\./
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PREGÃO PRESENCIAL N" O4II2O21

ANEXO IY

DECLARAÇÃO DE TNEXTSTÊNCIA DE FATOS TMPEDITMS (Modelo)

REf.: PREGÃO PRESENCIAL N.' I2O2I-PrEfEitUTA dE

'\r , inscrito no CNPJ no por intermédio de seu

v

representante legal, o(a) sr.(") 

-, 

pofiador da Carteira de Idenüdade no 

- 

e ds CPF

no 

-, 

DECLARA sob as Penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos

paÍa sua habilitação, no processo licitatório. Declara-se idônea para licitar e contratar com o Poder

Público e não se encontra suspensa do direito de licitar ou contrataÍ com as Administrações

Federais, Estaduais ou MuniciPais,
ocorrências po steriores.

na respectiva esfera, cientes da obrigatoriedade de declarar

(local e data)

§ome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)

2t
Praça Fausto Cardoso, 12 - Itabaiana/SE - 3431'9716 - 13.104.740/0001-10



{iur.t Là1
A/

\-/

\-/

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de ltabaiana

PREGÃO PRESENCIAL N" O4II2O21

ANEXO V

DECLARAÇÁO DE EMPREGADOS MENORES (Modelo)

REf.: PRECÃO PRESENCIAL N." 12021- Prefeitura de

inscrita no CNPJ nô por intermédio de seu representante

no e do CPF lro ,legal o(a) Sr.(") 

-,

portador da Carteira de Identidade

DECLARA,ptrdfins do disposto no inciso V do art. 27 daLei no. 8.666, de 21 de junho de 1993,

acrescido pela Lei no. 9.854, de2l de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em

trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

(local e data)

§ome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)

(Observação)i em caso aÍirmativo, assinalar a ressalva acima)

Praça Fausto Cardoso, 12 - Itabaiana/SE - 3431-9716 - 13.104.74010001-10
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ANEXO YI

MODELO DE DECLAR.A.ÇÃO DE CONDrÇÃO DE ME OU EPP

REf.: PREGÃO PRESENCIAL N.O O4II2O2I

DECLARACÃO

íiutrl-í-i
@.

A

portador da Carteira de Identidade
lei que é Empresa de _-, e

40 do art. 30 da Lei Complementar
n" 8.538/2015, estando apto a usufruir
da Lei Complementar no 123, de2006.

inscrita no CNPJ no situada na

\./

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(") 

-,

no e do CPF Íto 

-, 

DECLARA, sob as penas da

que não se enquadra em nenhumas das hipóteses elencadas no §

no 123D006, alterada pela Lei eomplementar 147/2014 e docreto

do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao att.49

(data)

(representante legal)

Praça Fausto Cardoso, 12'ltabaiana/SE - 3431-9716 - 13.104.740/0001-10
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pnncÃo PRESENCIAL N" o4rtzozr
ANEXO YU

CONTRATO NO I2O2I

Contrato que entre si celebram a Prefeitura de

Itabaiana, e a EMPRESA _(nome)------ ,

fundamentado no Pregão n' _J2021.

Pelo presente instrumento particular, o Município de Itabaiana, por intermédio de sua Prefeitura,

com endereço à Praça Fausto Cardoso, 12 inscrita no CNPJ./IvIF sob o no 13.104.74010001'10,

representada neste ato pelo Prefeito, o Sr. Adailton Resende Sousa, doravante denominado

CONTRATAI\TE, e a empresa localizadano endereço 

-, 

inscrita no CNPJ/IvIF

lto _, representada neste ato pelo Sr , doravante denominada CONTRATADA,
resolvem firmar o presente Contrato, fundamentado no Processo de Licitação na modalidade Pregão

de no _/, que será regido em conformidade com a da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de

2002, à, subsidiariarnente pela Lei no 8.666, de 2l de junho de 1993, obedecendo lntegralmente o

regulamento aprovado peló Decreto Municipal no 04, de 02 de janeiro de 2006, e, ainda, pela Lei

Cõmplementar Íro 123, de 14 de dezembro de 2

006, àbservadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais e as cláusúas e

condições a seguir estabelecidas

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1. Este Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada visando a aquisição e

fornecimento parcelado de fogos de artificios para eventuais necessidades e provável realizagão de

Show Pirotécnico no Réveillon deste município, a depender das condições sanitarias relativas à

situação na área da saúde, em razáo da disseminação do vírus COVID 19, de acordo com as

especificações constantes do Edital de Pregão rf 04112021 e seus anexos, e proposta da Contratada,

dsacordo com o art. 55, XI da Lei no. 8.666193, passando tais documentos a fazer parte integrante

do presente instrumento para todos os fins de direito.

CLAUSULA SEGIINDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2. As despesas oriundas do objeto deste Contrato correrão à conta dos recursos orçamentiários do

v Orçamento Programa da Prefeitura de Itabaiana, com dotação suficiente, obedecendo as seguintes

classificagões:

o 02.16 -Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte eLazer
c 13.392.0004.2077 Manutenção e Desenvolvimento de Atividades Festivas, Culturais e

Artísticas.
r 3390.30.00 - Material de consumo
o 3390.30.05 - Explosivos e munições
o 3390.39.00 - Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica
o 3390.39.20 Festividades e Homenagens, exceto cachê c/ apresentações artísticas.
o Fonte - 1001

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3. Pela perfeita e fiel execução do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE, pagará a
CONTRATADA, o valor de R$
3.1. Nos preços estão inclúdas todas as despesas de salários e encargos sociais, fiscais e comerciais,
bem como quaisquer outras indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes

deste Contrato, quando aplicáveis, cujas alíquotas deverão estar informadas separadamente.
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CLÁU5ULA eUARTA - DoS REAJUSTES E REyISÃO DOS PREÇ9S

4.1. Os preços dos serviços, objeto do Contrato, peflnanecerão irreajustáveis durante a vigêneia do

Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1. O presente Conüato terá vigência da datade sua assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de

2021 (áois mil e vinte e um), uarnitido a prorrogação nas hipóteses do art. 57, daLei8.666193

cLÁusuLA sExTA - DAS OBRIcAÇÕns u.L CONTRATADA
6.1. Na execução do objeto do presente Contrato, obriga-se a CONTRATADA a etwidar todo o

empenho e dédicaçao iecessário, uo fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são

confiados, obrigando-se ainda a:

. Os custos englobarão todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, encargos

sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários ;

. A CONTRATADA deverá executar os serviços de apoio descritos e oufos que, porventura,

veúam aser fazer necessrário durante o decorrer do período;

o A Contratada deverá, se assim exigido, manter à disposição no local da prestação dos serviços,

um representante da emPresa;

. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Prefeitura ou a terceiros decorrentes de

,* .olpu ou dolo na execução do Contrato não exclúndo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou o acompaúamento pela Contratante;

. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de

Autorização que se façam necessários à execução do Conüato;

o Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;

. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do

Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, durante o pftvo de vigência da

garantia dada, estipulada na proposta da Contratada;

. Arcar com as despesas deconentes de qualquer infração ou delito, seja qual for, quando praticado

por empregado seu e relacionado à exeôuçaó do serviço prestado à Prefeitura, sobretudo quando

envolver o nome e ou a imagem deste ou de qualquer de seus senridores ou autoridades usuárias;

r Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habilitação ou condições

determinadas no procedimento da licitação que deu origem ao presente Contrato, sob pena de sua

rescisão e aplicação das ponalidade§ ora previ§ta§;

CLAUSIJLA SÉTIMA - DAS oBRIGAÇÕns uO CONTRATAI{TE

7.L. O CONTRATANTE, durante a vigência deste Conhato, compromete-se a:

o Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados.

o proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações

decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei no. 8.666193;

o Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que

deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;

. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços, /
diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas.

d
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CLÁUSULA OITAVA. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃD

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no. 8.666/93 Íicará designado servidor nomeado em
portaria específica, apensa a este instrumento contratual, para acompanhar e fiscalizar a execução
do presente Contrato.

8.1. A FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições:

I - Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente,
todas as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato;

II - VerificaÍ a conformidade da execução contratual com as nonaas especificadas e se ôs

procedimentos empregados são adequados, para garantir a qualidade desejada dos serviços;

III - Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente dos preços;

IV - Anotar, em registo próprio, todas as oaorêneias reiaoionadêr aÕÍn a cxoougão do Contreto,

determinando o que for necessário à regularizaçáo das falhas ou defeitos observados.

8.2. A açáo da FISCALIZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades

conúatuais.

CLÁUSULA NONA. DAS CONDIÇOES DE RECEBIMENTO
9. O seu recebimento dar-se'á de acordo com o aÍt 73, inciso II, letra "d', "b", da lei 8.666193, com

alterações posteriores ;

9.1. O serviço executado em desacordo com o estipulado no instrumento convocatório e na proposta

do adjudicatario será rejeitado parcial ou totalmente, confonne o caso;

9.2. As quantidades indicadas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, são meramente

estimativas, podendo ser alteradas, para mais ou para menos, de acordo com as necessidades do

CONTRATANTE;

9.3. Caberá ao Setor Financeiro do CONTRATANITE, o recebimento e a atestação da(s) Nota(s)
Fiscat(is) Fatura(s) correspondentes aos serviços executados, €ffi pleno acordo com as

especificações contidas no Anexo I deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação das notas fiscais/faturas dos serviços
objeto do Contrato. As referidas notas fiscais deverão ser apresentadas no protocolo desta
Prefeitua, acomparüadas da seguinte documentação hábil à quitagão: Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s)
contendo o atesto que os senriços foram executados; a Certidão Negativa de Débitos - CND,
expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; Certificado de Regularidade de
Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal e Certidão Negativa de Débitos
Estaduais junto à FazendaEstadual e ou Municipal;
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10.2. Na hipótese de estarem os documentos diseriminados no iterr 10.1 coÍn a velidade expireda, o

pagamento-ficaráretido até a apresentagão de novos documentos, dentro do prazo de validade, não

ãabendo ao CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento;

10.3. O pagamento será efetuado após a prestação dos serviços'

CIÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11. No caso de atraso injustificado ou inexecução, total ou parcial, do compromisso assumido com

o CONTRATANTE, as sanções administrativas aplicadas à CONTRATADA serão:

I - Advertência;
II - Multa;
III - Suspensão temporaria de participar de licitações e impedimento de contratar com a

Administração;
IV - Declarâção de inidoneidade paÍa licitar ou contratar com a Administração Pública;

11.1. A multa será aplicad a até o limite de 20oÁ (vinte por cento) do valor da parcela mensal dos

servigos em atraso e, no caso de atraso não justifrcado devidamente, cobrar-se'â lYo (um por cento)

po. áiu, sobre o uáo, *.rrsal da respectúa parcela afetada, o que não impedkâ, a critério da

irrefeitura" a aplicação das demais sanções a que se refere esta cláusula, podendo a multa ser

cobrada diretamente da CONTRATADA, amigável ou j udicialmente;

11.2. Caso a GONTRATADA veúa a falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação

e da ampla defesa, ficarátimpedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5

(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida

a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

11.3. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou

indevidamente fundamentados, ficando sua aceitação a critério do CONTRATANTE.
11.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de arnpla defesa por

parte da CONTRATADA, na forma da lei..cIÁusuIA 
DÉCIMA SEGUNDA. Do CONTRATO E RESPECTWAS ALTERAÇOES

12.1. A critério do CONTRATANTE e em firnção das necessidades dos serviços, a

CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões em até 25Yo (vinte e cinco por cento), do valor inicial atttalizado do ConÍato.

12,2, AAdministração poderá cancelax a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em decorrência

do Pregão Presencial e rescindir o coÍrespondente Contrato, independentemente de interpelação
judicial ou exüajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de defesa:

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação da CONTRATADA, ou quando ela for
atingida por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômica

e financeira;
b) a Contratada for declarada inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar com

qualquer órgão da Administração Pública;

c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a núidade da'adjudicação. 
/

ú
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12.3. Em caso de recuperação judicial, o Contrato poderá ser mantido, se a CONTRATADA
oferecer garantias que sejam consideradas adequadas e suficientes para o satisfatório cumprimento
das obrigações por ela assumidas;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DA DENT]NCIA E DA RESCISÃO

13. O presente Contrato poderá ser denunciado, por acordo entre as partes e rescindido, ajuízo do

CONTRATAIITE, nos casos previstos no Art. 79, inciso I, da Lei n" 8.666193, com alterações
posteriores, recoúecidos os direitos da Administração.

ctÁusul,A DÉCIMA QUARTA - DO FORO

16. Fica eleito o Foro de Itabaianapara dirimir questões oriundas deste Contrato, não resolvidas na

esfera adminishativa, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e pactuados, assinam as partes este Termo de Contrato, em três (02) vias de

igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo:

de

Adailton Resende Sousa
Prefeito Municipal

CONTRATADA

de

Testemunhas.
1.

2.
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