EDITAL CONVOCATÓRIO
Pregão Presencial Nº 2021,11.19.1

1. PREÂMBULO

1.1 - Modalidade: Pregão Presencial.

1.2 - Tipo: Menor Preço.
1.3 - Objeto: Contratação de empresa

especializada para prestação

dos serviços de produção e

realização do Natal 2021 no:Município dê Farias Brito/CE.
1.4 - Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Farias Brito, situada na Rua José Alves Pimentel,

modalidade
proposta(s)

Convocatório.

de

Pregão Presencial, cujo objeto supracitado, com a finalidade de selecionar a(s)
mais vantajosa(s), conforme descrições constantes: no Anexo: 1 deste Edital

1.5- O Pregão será realizado pelo(

Apoio.
1.6 - Regem.a

presente

10.520, de 17/07/02, e,

«posteriores,

Municipal

nº 87, Centro, Farias Brito/CE, a Licitação na

ro(a) Oficial Tiago de Araújo Leite, e sua Equipe de

Li

pia Lei Federal nº
e 21/06/53, e sua alterações

É

1.7 - Para os procedimentos do presente
será observado o seguinte:
1.7.1- Local de Realização: Sala de Reuniões da | missão. Permanente de Licitação da: Prefeitura
Municipal de Farias Brito, situada na Rua José Alves
Pimes
7
1:7.2 - Data de recebimento dos envelopes e e abertura da Sessão: 03 de Dezembro de 2021.

1.6.3 - Horário dé abertura da Sessão: 9h.

É

2. INFORMAÇÕES E ELEMENTOSESCLARECEDORES DA LICITAÇ;
2.1 - A realização deste procedimento estará a: cargo. do(a) Pregoeiro(a).
nomeados por esta Administração Pública, através “de: Portaria a
Municipal de Farias Brito.
e

e

ua Equipe de Apoio

ta. Prefeito(a)

2.2 ='As decisões referentes a este Processo Licitatório poderão sercomunicadas + aos proponentes

por qualquer meio de comunicação que comprove o'recebimento.
2.3 - O interessado -poderá ler e obter-o texto integral deste Edital e seus Anexos; bem como 3 Obter
os elementos, informações e esclarecimentos relativos ao Pregão.e às condições para, atendimento
das obrigações necessárias ao cumprimento do seu-objeto, no endereço acima mencionado, ou
através do telefone (88)35441569, de segunda à sexta-feira,-em horário normal de expediente.
2:4- Os pedidos de esclarecimentos de dúvidas em relação ao Edital deverão ser encaminhados,
por-escrito até o 2º (segundo) dia útil anterior-a data da abertura das propostas.
2.5 - O caderno do Ed ital “completo podera”. Fa “adquirido - no. mesmo. ende ço:
ferido no
preâmbulo deste,-de segur
É
«nós endereços
eletrônicos: www .fariasbrito.ce. gov. br/licitacoes e https: //licitacoes.tce.ce.gov.br.
3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Na data e hora marcadas neste Edital, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao credenciamento e
identificação dos representantes das empresas proponentes, declarando aberta a sessão do
Pregão, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e osDocumentos da Habilitação.

3.2 - A documentação para CREDENCIAMENTO

dos interessados será:

e

NO MUNICIPAL

BRITO

Uma Pora Bria gare tados:

a.1) Documento oficial de identidade;
a.2) Documento que comprove a capacidade de representação, na forma da lei, inclusive com
outorga de poderes para formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais
atos pertinentes e específicos ao Pregão Presencial nº 2021.11.19.1, em nome da licitante;
a.2.1) Caso o representante seja sócio da empresa licitante com poderes de representação, sóciogerente, diretor do licitante ou titular de firma individual, deverão ser apresentados documentos
quais estejam expressos. seus: poderes para exercer direitos e assumir. obrigações em decorrência
de tal investidura;
a.2. 2) Nos demais casos, deverá ser apresentada procuração por instrumento público ou
pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.). Caso seja apresentada procuração por
instrumento particular, esta deve-ser: específica para o Pregão Presencial nº 2021.11.19.1 (Modelo
constante no:Anexo IH);
3.3 - Estes documentos deverão ser apresentados fora des envelopes, para que possam ser
analisados no início dos trabalhos, antes da abertura: dos envelopes “Propostas de Preços”. No
caso de cópias, deverão ser devidamente autenticadas por cartório competente . oui estarem
acompanhadas dos originais, Sob pena-de invalidação do documento.
4 -.DA APRESENTAÇÃO

DOS DOCUMENTOS

4.1 = Anteriormente a entrega dos envelope

je P

posta de Préios e de Habilitação,

os licitantes

deverão apresentar, FORA DOS ENVELOPES, declaração dando ciência de: que, sun
plenamente os requisitos de habilitação (Modélo constante no Anexo HT).
o
5. DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE
HABILITAÇÃO

5.1i -

liráção PARA

PARTICIPA

Restrições

5.1.1 - Empresa declarada inidônea de. acordo: com- oo previsto no Art. 8, inciso
nº 8.666/93, e que não. tenha a sua idoneidade restabelecida;
5.1.2 - Empresá-com falência decretadaou concordata;
5.1.3 - Empresas em consórcio.
al
RE

5.2 -

da Lei Federal

Das Condições

5.2.1 - O licitante terá que oferecer proposta para 0 lote, em atendimento ao especificado no
Anexo 1 deste Edital, devendo cotar preço para todos os serviços constantes. no PaSpeCtIVO Lote.
5. 3- Documentação de Habilitação
a) Habilitação Jurídica:
a.1 - Conforme o caso, consistirá em:

a.1.1

a.1.2 -

- Registro Comercial, no caso de empresa individual;
Ato Constitutivo,

Estatuto ou Contrato

Social

em

vigor, devidamente

registrado,

em

se

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
a.1.3 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

o

jo

GovE RN e MUNICIPAL

FARIAS BRITO
Eat partos

Sritó paro fodos

a.1.4 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

b) Documentos Relativos à Regularidade Fiscal:
b.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante;-pertinente
ramo
de”atividade:e compatível com o objeto

contratual;

D.3 — Certidão
b.4— Certidão
b.5 — Certidão
b.6 — Certidão

Negativa
Negativa
Negativa
Negativa

de
de
de
de

Débitos
Débitos
Débitos
Débitos

b.7 — — Certidão Negativa de Débitos

quanto à Dívida Ativa da União;
de Tributos e Contribuições Federais;
Estaduais, do domicílio ou sede-do licitante;
Municipais, do domicílio ou sede do licitante;

to: ao INSS,

c) Documentação Relativa à Qualific:cação
c.2. - Balanço patrimonial

e De

ico

near

contá eis do dtimo exercício social, já exigNeis e

oficiais: «quando encerrado há mais de 3 (três
ses da data de apresentação da propéiia, não
sendo aceito sua substituição por quaisquer outros-documentos;
c.1 - Certidão Negativa. de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da: sede da Pessoa
Jurídica.

d) Documentação Relativa à Qualificicação: Técnica: cap
“dl - Comprovação de aptidão para desempe
o- de atividade HER
características, quantidades

e prazos como: objeto : da

licitação,

sendo-esta

Po
gm,
ompatível em:

feita mediante

a

apresentação de atestado fornecido por. pessoa jurídica de direito público ou privado.
d:l.1 - No caso. de atestado emitido por pessoa: jurídica de direito privado, este deve
5
apresentado com firma devidamente reconhecida em-ca
mpetente. :ou acorapaniida de
documento de identidade do Signdidio para confrontação da assinatúra.

e) Declarações (Modelo constanté no Anexo V):
e.1 - Declaração emitida pela Empres à: de-que-não possui: em: seu quad
ssoal, Empregados
menores de 18: (dezoito). anos em. trabalho “noturno, perigoso «o
bre e menor de 16
(dezesseis) anos em- qualquer trabalho, salvô-na-condição de aprendiz a: partir. de 14 (quatorze)
anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal;
e.2 - Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos;
e.3 - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação;
5.3.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração
ou publicação em órgão da imprensa oficial (Art. 32 da Lei nº 8.666/1993), sob pena de
invalidação do documento, e, por consequência, inabilitação do licitante.

ÁRIAS BRITO

aorias bri giara todos

5.3.2 - Os Documentos

que não tiverem

prazo de validade declarado no próprio documento,

da

mesma forma que não conste previsão em legislação específica, deverão ter sido emitidos há, no
máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realização da licitação ou, se emitidos por
prazo indeterminado, conforme legislação do órgão expedidor.
5.3.4 - Ficam excluídos da validade de 90 (noventa) dias os atestados técnicos e comprovações de
inscrições.
5.4 - Caso a licitante seja-Microempresa ou
Declaração que compróve tal situação.

Empresa

de-Pequeno.. Porte

deverá

apresentar

ORIENTAÇÕES: SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO:
5.5 - Na forma do que dispõe o Art. 42, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, a comprovação da regularidade-fiscal das microempresas (ME) e empresas de pequeno
pote (EPP) somente será exigida
er
e assinatura do contrato.
O9 licitatório,

deverão apresentar toda a

documentação exigida para. efeito. de comprovação de regi É idade fiscal, “mesmo, que esta
apresente alguma restrição.
:
5.7 - Havendo alguma restrição ha comprova; ao da regularidade fiscal, será disegursdo O prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do
ento em que o” Proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual periodo, -a- critério da: Administração. Pública, para a
regularização da documentação, pagamento: ou. ircelamento. do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de-certidão negativa.
5.8-. A não regularização da documentação, .no prazo previsto no subitem anterior, implicará
decadência do direito a: contratação, sem. prejuízo das sanções: previstas no Art. 81, da Lei nº

8.666/93, sendo facultado à Administração: convocar oslicitantes. remanescentes,
classificação, para a assinatura do contrato, ou. revogar a licitação.

na ordem

a

de

5.9 - Serão. inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências desta Licitação. referentes à:

fase de habilitação, bem. como que apresentarem.os documentos defeituosos em seu conteúdo e
forma, e ainda, serão inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que não apresentarem a
regularização da documentação AE Regularidade Fiscal no prazo definido acima.
6. ENTREGA DOS ENVELOPES |
6.1 - Dos envelopes “PROPOSTA. COMERCIAL” é “D
6.1.1.- Os envelopes de “Proposta' Comércial”.
indevassáveis,

CUMENTAÇÃO DDE HagiLITaçãor.
WE

hermeticamente fechados e epteei

abertura deste certame.
E
:
6.1.2 - Os envelopes deverão ainda-indicar em-sua- párte exterria e frontal os seguintes dizeres:
Prefeitura Municipal de Farias Brito
Pregão Presencial N.º 2021.11.19.1
Envelope nº 01 - Proposta Comercial
Proponente: ......ceeenereeeseneorremenserameesnremaareneaanana

Prefeitura Municipal de Farias Brito

Pregão Presencial N.º 2021.11.19.1

À

ft

Ê

Ca)

Envelope nº 02 - Documentos de Habilitação
Proponente: ...... ceeesrreeen
cera senacaranenan ra eeeneenera

6.2 - O Município de Farias Brito não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e

“Documentação

de Habilitação” que não sejam entregues ao(à) Pregoeiro(a) designado, no local,

data e horário definidos neste Edital.

7. DOS PROCEDIMENTOS
7.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais o(a) Pregoeiro(a) desclassificará,
fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do Edita qem como as que
ofertarem preços manifestamente inexequíveis.
7.2 - O(A) Pregoeiro(a) classificará O autor da proposta de menor prego por lote e aqueles que
tenham apresentado propostas em valores. sucessivos e superiores, em até 10% (dez por cento)

(Três) para que seus autores partie
oferecidos nas propostas apresentadas.
7.2.2

- Os

proponentes

deverão

apresentar:

condição de classificação de sua proposta comercial.
7.3

3.05 itens espécitadão no lote,

- Após a classificação das propostas para.a participação na êtapa

o

de disputa” de preços, o(a)

Pregoeiro(a) dará sequencia ao processo de: Pregão comunicando, na data e horário definido nó
Edital, os licitantes classificados.
7,4 - O julgamento das propostas será feito pelo-valor do menor:Pepreçoral re
ado para o lote
constante(s) no Anexo I deste-Edital.
7.5 - O valor inicial dos lances corresponderá ao: menor preço ofertado: naé
de abertura.das
propostas.
7.6 - Aos licitantes classifi
verbais e sucessivos
7.7 - Se duas ou mais tUpOBtS em: absoluta ualdade: de “condições, ficarem empatadas
realizada Sorteio em ato público, para. defirinir a ordem de Pane ação dos lances.

dos 1 mesmos deseja miérpor recurso. Em caso: afimffátivo o licitante deverá

será

nar a ; motivação

do recurso e o(a) Pregoeiro(a) decidirá se acatará ou não. Caso não seja manifestado o interesse
de interposição de recurso nesse exato momento ocorrerá a decadência do direito de recurso e,
consequentemente, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação ao vencedor.
7.10 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo(a) Pregoeiro(a), pela
Equipe de Apoio e pelos licitantes.
7.11 - Havendo recurso, o mesmo deverá ser encaminhado por escrito, em até 03 (três) dias

conforme

previsto neste Edital. Os demais

licitantes poderão apresentar contrarrazões em

NA

bo

igual. O envio do recurso fora deste prazo não será considerado e o objeto da licitação adjudicado,
pelo(a) Pregoeiro(a), ao vencedor. Os recursos serão decididos no prazo de 03 (três) dias úteis a
contar do recebimento das contrarrazões ou do decurso do prazo.
7.12 - Após o julgamento dos eventuais recursos, o(a) Pregoeiro(a) deverá enviar o resultado via
correios aos licitantes, comunicando o vencedor da disputa.
7.13- A Comissão verificará a existência de microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte
(EPP), para o cumprimento do constante n naà Lei Complementar nº 123/2006, procedendo na forma
dos subitens abaixo.
7.14- Caso a proposta classificada em 1º lugar não seja ME ou EPP, a Comissão procederá de
acordo com o seguirte:
7.14.1 - Fica assegurada,

como

critério

de

desempate

(Lei

Complementar

no

dezembro de 2006), preferência de contratação para as ME e EPP.:

123,

de

14

de

7.14,2 - Entende-se por empate “aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas dê pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores

à proposta melhor classificada, depois de” ordenadas as proppsias. de preços em | ordem crescente
dos preços ofertados.
Cdeano
ão
correndo empate, a Comissão procederá da
7.143 = Para efeito do disposto no susoitem da.
seguinte forma:
E
.
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar
Ost
de preço inferior aquela considerada vencedo

ie, situação em

que-será

classificada em

primeiro lugar e consequentemente declarada vencedora-do certame;
e
b)-não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma: da
alinea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótêse do
subitem 7.14.2, na ordem classificatória, para O exercício do mesmo direito.
7.14:4 - No caso de: equivalência dos-valores apresentados pelas nicroer
e : empresas de
pequeno porte que se “encontrem: no interválo: estabelecido |

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeir:
preços, que deverá ser registrada em ata.

7.14.5- Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitém “aC

será adjudicado em favor da proposta-originalmente vencedora do certame.

na,O objeto licitado

7.14.6 = Ocorrendo a situação Prevista no subitem 7.143, a microempresa 'ou empresa de
pequeno porte melhor classificada será convocada para: apresentar nova proposta de: preços; após

solicitação da Comissão: Todos os atos deverão constar da ata dos trabalhos.
7.15< O-processo licitatório: find do's seerá encamil
respectiva homologação.

8. DO CRITÉRIO DE. JULGAMENT o
8.1 - O critério de- julgamento será o de Menor préco por Lóte; observadas. as especih cações e
condições definidas neste Edital.
8.2- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o(a) Pregoeiro(a)
examinará

a

aceitabilidade

da

primeira

classificada,

quanto

ao

objeto

e

valor,

decidindo

motivadamente a respeito,
8.2.1 - Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado da contratação.
8.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu

preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.

Ina
Es

Ema Entre diriso pargitndos
8.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de

habilitação

do

licitante

que

a

tiver

formulado,

para

confirmação

das

suas

condições

habilitatórias.
8.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
8.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender ás exigências habilitatórias,
o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e

procedendo a verificação. das-condições de habilitação
do proponente,.na ordem de classificação,

até a apuração de uma

proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo:proponente declarado

vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital, para o qual apresentou proposta.
8.6- Apurada a-melhor proposta para cada lote que atenda ao Edital, o(a) Pregoeiro(a) poderá
negociar para que seja obtido um melhor preço.
8.7 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão “Fegistrados todos os atos do
procedimento

e as ocorrências

relevantese

Equipe de Apoio, e pelos licitantes. -

cio

que,

ao final, será

assinada

8.8- Decididos os recursos ou. transcorrido O | prazo para sua interposição

o(a) Pregoeiro(a) devolverá, aos: lici
“DOCUMENTAÇÃO DE. HABILITAÇÃO
da licitação.
e

relativamente ao Pregão,

gados desclassificados, “os envelopes de
endo, .todavia;-retêdos até o« enc fepiento
e

9. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1

pelo(a) Pregoeiro(a),

- O regime de execução dos.serviços é O jalreto.

E

ans

9.2:- Os serviços deverão ser executados em. atendimento ao estabelecido no Anexo 1 deste Eat
Convocatório.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
é
10.1 - O(s) pagamento(s) ao(s) Vencedortes) sbráção) efetiado(s) atr
e transferência
bancária, após a apresentação das respectivas faturas, notas fiscais é r
à tesouraria,
correspondentes aos serviços executados, “depois de atestado pelo setor compéter nte; 'ou de acordo
com o contrato.

10.2 - O Pagamento será: efetuado no“prazo -máximo-de 30 (trinta) dias, contados a partir dá data
de-início-da prestação dos serviços contratados, em. conformidade com a disponibligade dos
recursos financeiros do Erário Municipal.
10.3= Os preços dos serviços não serão reajustados.

11. DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 11.1 — As despesas decorrentes da presente Licitação correrão-a: conta de r

Tesouro Municipal, previstos na(s) seguinte(s)-dotação(des) orçamentái a(s):
Órgão
01

|Unid. Orç.
01

Projeto/Atividade
04.122.0003.2.002.0000

'

Elemento de Despesa
3.3.90,39.00

Fonte de Recurso
1001000000

12. DAS SANÇÕES

12.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato Administrativo dentro do prazo

estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento total
ficando sujeito, a critério da Administração e garantida a prévia

da obrigação assumida,
defesa, às penalidadés

Êo.

a

ob

dot

Bina: Portas Perito paras indos:

estabelecidas nos incisos I, II e IV do Art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor do contrato.

12.1.1 - O disposto no item 12.1 não se aplica aos licitantes convocados nos termos do item 8.5
deste Edital, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro
adjudicatário, inclusive quanto ao preço e ao prazo.

12.2 - Pelo atraso injustificado na execução dos serviços, fica sujeito o Contratado às penalidades
previstas no caput do Art. 86 da Lei Federal n.º 8.666/93, na seguinte conformidade:

12.2.1 - atraso de até 10 (dez) dias, muit

de 2% (dois por cento):sobre 0 valor do contrato, por

dia de atraso.
12.2.2 - atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 3%

(três por cento) sobre o valor do contrato,

por dia de atraso:
12.3 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo, a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar as sanções previstas no Art. 87 nos incisos I, HI e IV da Lei
Federal n.º 8.666/93 e multa de 15%. (quinze por cento) sobre
s
o valor dos: serviços não
executados.

12.4 - Multa correspondente a diferenç: E 4

complementação ou realização da obrigaçãoà

12.5 - Aplicadas as multas, a Administr
Contratada, após a sua imposição.
13. DO REAJUSTE.
13:1.—O

respectivo contrato poderá

ser reajustado

de acordo com as condições previstas: na leio

Federal.nº 8. 666/ 1993, contidas no Instrumeto Contratual.
14. DA ALTERAÇÃO

CONTRATUAL

f

supressões que se fizerem necessários na- ex
cento) -de acordo como que preceitua o Art: 65,
15. DA RESCISÃO CONTRATUAL
15.1 -.A rescisão contratual poderá ser;
o
15.1.1 - Determinada por ato unilateral-e escrita da Administração, nos casos enumerados

incisos Ia XII e XVII do Art.:78 da Lei'Federal.nº

8:666/93;:

Nos

15.1.2.- Amigável, por acordo entre as. partes, mediante autorização escrita e fundamen tadá da
autoridade competente, reduzida a termo no: “proCESãO licitatório, desde que haja conveniência da
Administração.
E
15.2 - A inexecução total ou: parcial do “Contrato Administrativo enseja sua: rescisão pela

Administração, com as conseguências previstas no item 12 deste Edital.
15.3- Constituem motivos para rescisão do Contrato Administrativo os previstos no Art. 78 da Lei

Federal nº 8666/93.
15.3.1 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem
que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados,
quando os houver sofrido.
15.3.2 - A rescisão contratual de que trata o Art. 78 no inciso
previstas no Art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

I, acarreta

as consequências

ho

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
16.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do
presente Edital por irregularidade, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização
do Pregão, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a impugnação em 24 (vinte e quatro) horas.
16.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital o licitante que não apontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de
realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o
curso do certame.
16.3 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de: participar do processo
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
16.4- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, desde que a alteração proferida implique em alteração substancial da proposta.
17. DO RECURSO
e
17.1 - Manifestada a intenção de recorrer, e devidamente acolhida pelo Pregoeiro, o licitante
deverá apresentar, por escrito, razões de recurso em 03 (três) dias, ficando os: demais licitantes,
desde logo, intimados para apresentarem contrarrazões, em igual prazo, que: começará. a contar
do término do prazo do recorrente, sen
lhes assegurada vista.imediata dos autos.
:
17.2 -A falta de manifestação imediata é motivada do licitante em recorrer, impo
decadência do direito de recurso e a adjuaiçaçE do, Objeto da licitação, pelo Pregoeiro, ão
vencedor.
17.3 - Não será concedido prazo para recursos. sobre assuntos meramente protelatórios ou: quando
não justificada a intenção de interpor o recurso-pelo proponente.
17.4 - As razões de recurso e as contrarrazões, apresentadas,

diretamente à Prefeitura

ei de: Farias Brito, situada na, au

mai.
17.4.1 --Optando pela remessa
comprovante

deverão

Jos

go

AM

via correios, será 4 considerado, | para: fins

de recebimento por parte da: Prefeitura Municipal de Farias Brit

172.5 - O acolhimento . do

aproveitamentos.

recurso

ss

importará: na invalidação

apenas

de

ser êncaiirinâdás
Pimentel, nº 87,

eletrônico (e:

te

pestividade, o --

dos atos insuscetíveis

de

17. 6- Os-recursos' contra. decisões do Pregoeiro não: terão efeito ESUISPENSIVO.

18. DA ASSINATURA E VIGÊNCIA DO CONTRATO:
18.1. “Após a homologação: do presente certame, o licitante: Néficador será convocado para no
prazo máximo de 05 (cinco) dias. proceder coma assinatura: do respectivo. “Contrato:
18. 2- O(s) Contratoçs; a ser(em) fi nado
com (5) vencedor(es) da: Pre ente
tação, teráão)
dos serviços dentro da vigência do mesmo.
19. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

19.1 - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo

circunstanciado,

assinado

pelas

partes

em

até

contratado.
19.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão
termo circunstanciado, assinado pelas partes.

15

(quinze)

designada

dias

da

comunicação

pela Prefeitura

Municipal,

escrita

do

mediante

o

Coe

4

o
4

“

Ema FuiFies Deita para
ractodos

20. DAS PENALIDADES

20.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplentes serão aplicadas as sanções dos artigos

86 a 88 da Lei 8.666/93, e suas demais alterações.

20.2 - A
no caso
20.2.1 20.2.2 20.2.3 20.2.4 -

empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Farias Brito, para executar os serviços,
de inadimplemento, ficará sujeitas às seguintes penalidades:
advertência;
suspensão temporária do direito de participar de licitação;
impedimento de contratar-com'a administração;
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

21. DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1

- Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em: dia de expediente do Município

de Farias Brito/CE.
21.2 - Não será admitida a subcontrataçã

“cessão ou transferência total ou parcial dos serviços a
S
O) fusão, cisão ou jricorporação só

ressalvado o disposto no narágrafo único do Art 5. da, Lei nº 8.666/93, assegurada a impla
defesa.
21:4 - É facultado ao” Pregoeiro, ou à autoridade. a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou:a complementar a instrução do processo.
o
21.5 - Os casos omissos serão resolvidos em: conformidade com asS disposições gas Leis. Federais
nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
|
e
teen
E
21.6 - Fazem parte integrante: deste Edital. os: seguintes Anexos:

Anexo 1 — Termo de Referência;
;
Ea
Anexo II — Modelo de Procuração;
Anexo-II — Modelo de. Declaração de Cumprimento da Habilitação;
Anexo IV — Modelo:de Proposta,
Anexo V — Modelo de Declaração (Não emprega menor, + concordância
de fato. superveniente);

“Anexo VI— Minuta do Contrato..

21.7 -

Fica eleito Foro da Comarca. de Faris É:

questões oriundas desta icipagági

Ordenador de Despesas“do Fundo Geral

com o Edital e inexistência

ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de produção e realização

do Natal 2021 no Município de Farias Brito/CE.

2, JUSTIFICATIVA
.
2.1. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1.1. A comemoração do natal é de grande importância cultural no nosso país. e, como tal, faz-se
necessário que a gestão pública invista nesse evento visando a manutenção e preservação deste
histórico junto-à população do Município. Deste modo o Município de-Farias Barreto:com o objetivo
de valorizar a aura, O espírito natalino:e-de confraternizar em harmonia com a tradição histórica e
cultural da cidade, pretende realizar à decoração em equipamentos e espaços públicos, para que
as famílias possam contemplar a tradicional decoração é iluminação natalina, bem como
presentear as crianças fariasbritenses e oferecer a elas um 'momento de lazer nessa época festiva.
2.2. DA UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO. EM SUA FORMA PRESENCIAL
2.2.1. Considerando que o Decreto Federal Noad0,024/2019 consagrou como obrig

utilização da modalidade de pregão, na forma
federal direta, pelas autarquias, pelas-fundaçã

el

ório: a

)

União-decorrentes de transferências voluntárias, À is como convênios e contratos de repasse;
2.2.2. Considerando que os demais tipos recursos, como récursos próprios, por exemplo, Sea
de fora-da obrigatoriedade-do Decreto Federal'nº-10.024/2019;
2.2.3. Considerando | que 0 pregão: Eresenci

se.à toma

maiss rápido,

as nossas reafidádes: decpróRas
2.2.4. Considerando que para que se possa atender de maneira rápida e efi icaz, os serviços de
decoração natalina, em razão da proximidade do: período: natalino, é necessário também. a
instalação, abertura e julgamento rápido e eficiente dos Serviços pretendidos pela auppiistráção,
caso contrário, a falta da contratação. dos: resp
prazo pretendido, uma vez-que-após expedida a O dem de Serviços, será necessário um: período
mínimo de 15 (dias) dias para a instalação/execução cdos serviços;
2.2.5. Considerando que a opção pelo Pregão-Presencial decorre da sua prerrogativa de escolha

que

possui a Administração,

presente

momento

de maneira

nestas condições,

que;-como

dito anteriormente, a Lei-não obriga, até o

a utilização do Pregão Eletrônico

para

uso de recursos

próprios, pois essa é uma alternativa do contratante quando o objeto for comum o bastante para
ser completamente definido e encontrado no mercado de forma simples e objetiva;

2.2.6. Considerando, por fim, que o Município de Farias Brito tem sempre optado na realização de
seus processos licitatórios pela modalidade Pregão em sua forma eletrônica, sendo este um caso
específico e em razão da proximidade do período natalino, reitera-se que é permitido pela mesma
legislação pertinente a realização do Pregão, em sua forma presencial, haja vista que o Decreto
predito apenas estabelece a preferência pela forma eletrônica, e não sua obrigatoriedade, e sendo

:

que o Pregão na forma presencial atinge o seu fim facilmente, qual seja garantir a observância do
principio constitucional da isonomia, permitindo a participação de quaisquer interessados que
atendam aos requisitos exigidos, e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração,
mediante sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais, não
resultando desta forma qualquer prejuízo para a Administração, optando-se, como aqui se faz,
pela utilização do Pregão Presencial.
3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços serão executados na sede do Município de Farias Brio/CE, em
estabelecidos pela contratante;
3.2.

Os

serviços

de

decoração

natalina

incluem

o

fornecimento

global

locais e horários

de “todo

o

material

necessário, transporte, instalação, montagem, desmontagem e manutenção corretiva;
3.3. A Contratante não se responsabiliza em armazenar/ guardar qualquer material:e ferramentas
utilizados durante a montagem e esa agem da dera
natalina;

de serviços corretivos durante oé perígdo: da decoração natalina
para que a mesma preste os serviços de' correção; =
indicado;
3. 7. Caso

haja

necessidade

de extrapolágio” desse

prazo,

nos-lócais indicados neste termo

deverá

haver comuniigação : forma,

4.1. Conforme” exigência “legal, o Miolo
de Farias Brito realizou pesquisas de. preços. “de
“mercado é estimativa de custos. junto a empresas atuantes no ramo do objeto licitado, utilizando-

se como-base legal a Instrução Normativa nº 73, de 05 de: Agosto de'2020.
4.2. Foi utilizada como metodologia para obtenção. do preço:estimado para a futura eontiatação o
menor dos valores obtidos nas pesquisas de preços, conforme .Art. 6º da supracitada instrução,
sendo assim, o valor máximo admitido para-esta contratação é de: R$ 110.763,00 (cento: e dez
mil-e setecentos e sessenta etrês reais), conforme planilha abaixo:
.
=
Especificação

Item
ARVORE
i

DE

NATAL:

Estrutura

em

ferro, com

;
Unid. | Qtde.
altura

Valor
Unitário

Valor Total

de 8m,

toda iluminada com 400 fios de mini lâmpadas em LED na cor

vermelha, contornadas com mangueira de LED na cor verde. | Serviço
No topo, posicionar uma estrela de ferro de im iluminada,
contornada com mangueira de LED na cor verde.

1

15.000,00

15.000,00

Ema

PRAÇA ANTÔNIO

MOREIRA

Foris

Pato pera ipdos

DA SILVA: 04 Anjos de ferro com

3m de altura iluminados, contornados com mangueira de LED
nas cores vermelho e branco, 04 postes envelopados, 13
árvores com 300 metros de mangueira de LED no seu tronco.

Serviço

PRAÇA PADRE CÍCERO: Contorno na igreja com 30 cascátas

Serviço
LED com 400 lâmpadas.
PRAÇA ENOCH RODRIGUES / PRAÇA MENINO JESUS DE
PRAGA / CALÇADÃO E MERCADO PÚBLICO: 1.700 metros de
mangueira de LED, 60 cortinas-de:LED DGI =80-cascatas de je).

7.900,00

7.900,00

3.800,00

3.800,00

14.200,00

14,200,00

LED com 400 lâmpadas, 34 estrelas de ferro de 60cm, 24

bolas de ferro, 12 arabescos, 500 fios com micro lâmpadas de
LED com conectores cores diversas, 03 kilos de elanquinha
malha branca, 40 metros de festão aramados de 2m, 63m de

nylon espojado vermelho

e laranja, 30 buque

Serviço

de flores de

natal vermelho, 200' pacotes de.enforcar gato médio, 40 rolos

de fita isolante, 20 peças de: fios paralelo
soquetes, 30 luz de bolinhas:coloridas,5
ros
galão de cola contato, 5-Kkilos: de arame-neiB 4:
galão dourado, 5 tesouras e 5k de prego

utilizados em 46 árvores, 10. postes,
portais, fachada do mercado público:

“ FLETREIRO
“|

FELIZ = NATAL:

“totre.do

2xl5m, 30
de veludo, 4
40 peças deJ:para serem
relógio,

Conféctionado = “em”

galvanizada, 3x1,5m, iluminação por meio de LED,
acrílico translúcido, fonte conversora inclusa,

05:

caixa

ace. em

| SHOW PIROTÉCNICO: Espetáculo pirotécnico pr
blaster, :sob anotação de Fesponsabilidade técnica do Corpo
“Ide Bombeiro do estado do Ceará, com “duração: total de 3
minutôs, composto de 100 lançamentos verticais de 20mm;
10 lafiçamentos verticais de.38mm, 100 lançamentos verticais

de 40mm,

com: efeitos. diversos e. acionamento eletrônico

hatalina).

10

3.998,00

Profissional

4.600,00.

qualificado
Pera
CENÓGRAFO” “Profissional à Evidamente
concepção, evolução ecriação do projeto riatalino,
EQUIPE
AUXILIAR:
Dois - profissionais
devidamente
capacitados para auXílio.na evolução do-projeto: natalino...
:ALGODAÃO DOCE, feito na hora, servido no1 Palito higi nizado,
diversas cores,

12.

PICOLÉ - DIVERSOS:
SABORES,.
-...em«
acondicionamento e temperatura: adequados.

13

PIPOCA, feita é servida na hora;

14

E

“logístico

FORNECIMENTO

DE

BRINQUEDOS

“4.990,00

o

PAPAI NOEL DANÇANTE, com Saxofone; ZE0m de:er

- Elaboração,

4.990,00

Serviço

feitó por blaser pirotécnico:
bivolt e sensor,
DECORADOR:..

12.500,00 “12.500,00

Serviço

“=Carrin

EDUCATIVOS,

0

a “de |

4.400,00

|.3000

E
É

3000.

3.850

unidades,
nos seguintes
modelos:
1.000
relógio digital
pulseira corrida bracelete led unissex; 1.200 popetis fidget toy
anti stress siliconado e colorido; 500 mini game; 350 bolsas
femininas; 600 bonecas; 200 massinhas.

4.500,00

oo

Serviço

3.000,00

“1,00

3.000,00

28.875,00

28.875,00
110.763,00

5. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

5,1. O futuro contrato terá vigência até 31/12/2021, a contar da data de sua assinatura, ou
enquanto decorrer a prestação dos serviços dentro da vigência do mesmo.
6. ORIGEM

DOS RECURSOS

6.1. As despesas do futuro Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro
Municipal, previstos na(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) discriminada(s) no Edital Convocatório.

7. DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento.-será efetuado pela Administração em moeda corrente, conforme o valor
apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o
desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro
Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias;
7.2.0 pagamento

será efetuado através de Transferência Bancária.

9.1. As obrigações do(a) CONTRATADO(A)

integrante-do Edital, independente de sua transcr

Farias Brito/CE, 19 de Novembro dé 2021.

discriminadas na Minuta Contratual, parte
e

:

g Bei ” parte E dos

ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO
O(A) empresa
, inscrita no CNPJ sob o
nº
e
situada
na
renan eres senna na nana en cs cane sra a ns sanear
mana s aa eram p
neste
ato
representada pelo(s)” (diretores ou “sócios, comn qualifi icação “completa - nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato,
nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o(s) Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade,
estado
civil,
profissão
e
“
endereço)

nes rerirecasirenarereccenneniinanana sai Ei Ciebddiia sense so serem cessa saamrascareniar ementa

a

quem

confere(m) amplos poderes para junto: a. Prefeitura Municipal de Farias Brito praticar os
atos necessários para representar a 9 itorgante naslicitação na modalidade mandado
Presencial n.º 2021.
|

conferindo-lhes, ainda, poderes esF
lances verbais, negociar preços é
para outrem, com

valioso.

ou. sem

reservas de

igua

poderes,

“Local, datae assinatura.

dando

tudo por

pom fr

E

-

pica

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
À empresa cererenrerenaeereaarrenaceraaananararenanenara
cante , inscrita no CNPJ sob o nº
cerarerraneravenee rena ceaarateana RR
es
Situada
na
ereto rererteranar rear il aee eane rena rerenre renan ana enenna nara aaa ces caserna , DECLARA, sob as penas da
>
lei, para surtir efeito junto à Prefeitura Municipal de Farias Brito. no procedimento
licitatório

sob «a

modalidade

Pregão

Presencial

plenamente os requisitos de habilitação exigidos
epígrafe, estando ciente de todos Os seus termos.
Por ser verdade, firma a

nº

2021.11. 191,

que

cumpre

no Edital do Processo: Licitatório em

ese

Local, Datae Assinatura.

Ro)
Er

ANEXO IV
PROPOSTA PADRONIZADA
A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará.
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente
os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da

modalidade Pregão Pre
ial nº-2021:11:19,1.0.....
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os Serviços especificados no
Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de produção

e realização do Natal
apresentadas a seguir,

*

“
:-

no Município de Farias Brito/CE,- conforme especificações

pa
Especificação

Item

01

2021

RVORE

lluminada

DE NATAL:

com

Estrutura: em “erro,

400-fios..

“vérmelha, contornadas com

topo,

posicionar

uma

de mini

«|E Qtde.
OTE 01

com-altura-de 8m, todal -

lâmpadas

mM -LED--na= cor

mangueira” de LED na cor verde.

estrela

de

ferro

de di

No

Serviço

A]

gontornada:com mangueira de LED na cor verde::

1

“PRAÇA ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA: 04 Anjos 4
02 de altura iluminados, contornados com manguéira: de LED nas
Serviço
cores vermelho e branco, 04 postes envelopados, 13: árvores com
300 metros de mangueira-de LED no seu tronco:

03

-.

PRAÇA PADRE CICERO: Contorno, na igreja. com 30 cascatas

com 400 lâmpadas.

1

LED | semi
E

| PRAÇÃ ENOCH RODRIGUES / PRAÇA MENINO. JESUS DE PRAGA to
/ CALÇADÃO E MERCADO PÚBLICO: 1.700 metros de mangueira”
de LED, GO-cortinas de LED 4x3m, 80 cascatas: de: LED:
com. 400
lâmpadas, -34 estrelas. de ferro de 60cm;.24: bolas de ferro “12
“larabescos, 500 fios com micro: lâmpadas dé LED com conectores
“Icores diversas, 03 Kilos de elanquinha malha-brarica,-40:metros
0 a de festão armados de E sam. de erineiRE 200 ve rmelho Ea

Sarálelo 2x15m, 30 sodiletes, 30.luz “dé bolinhas coloridas,

-| metros de veludo, 4 galão: de cola: contato, 2. kilo:
nº18, 40: paes de galão dourado, 5 tesouras ek:
portais;

05

06

07

há: do mercado: público.

LETREIRO “FELIZ: NATAL; Confeccionado em caixa: ga ânicada,
|3x1,5m, iluminação por meio de LED, face em acrílico Serviço|"
translúcido, fonte conversora inclusa.
SHOW PIROTÉCNICO: Espetáculo pirotécnico projetado por
blaster, sob anotação de responsabilidade técnica do Corpo de
Bombeiro do estado do Ceará,

com duração total de 3 minutos,

|composto
de 100 lançamentos verticais de 20mm,
10 Serviço
lançamentos verticais de 38mm, 100 lançamentos verticais de
40mm, com efeitos diversos e acionamento eletrônico feito por
blaser pirotécnico.
|PAPAI NOEL

DANÇANTE,

com

saxofone,

1,80m

de altura, bivolt Serviço

1

1

2

Valor
Unitário

«Valor Total

08
09
10

1
12
13

e sensor.
DECORADOR:
Profissional
devidamente
qualíficado
para Servico!
elaboração, logística e execução do projeto (decoração natalina).
S
CENOGRAFO:
Profissional
devidamente
qualificado
para Servico
concepção, evolução e criação do projeto natalino.
|
S

EQUIPE AUXILIAR: Dois profissionais devidamente
para auxílio na evolução do projeto natalino.
ALGODÃO DOCE, feito na hora, servido no palito

capacitados

higienizado,

Servico
S

2
1
1

diversas cores.
:
PICOLÉ DIVERSOS SABORES, em “carrinho de acondicionamento

Un d
3000
Und | 3000

|PIPOCA, feita eservida na hora.
FORNECIMENTO
DE BRINQUEDOS
EDUCATIVOS
- 3.850
unidades, -nos seguintes modelos: 1.000 relógio digital pulseira

Und

e temperatura adequados.

14 | corrida bracelete led unissex; 1,200.popetis fidget toy anti stress Serviço |
siliconado e colorido; 500 mini:igame; 3
bonecas: 200 massinhas.
;
:

Isas femininas; 600

CNPJ/CPF: «is mete ge cereal

Data da Abertura? «a. cconicsSasmessava

- Horário:

si ieeeeerenaeeerereenaaarnna E

Prazo de Execiição: Conforme: Edital.
Validade da Proposta: 60 (sessenta). dias.
Local e Data:

TRE
“

ipa
ras sasaaão coreer areia ddr ane

ERRAR

ERAS

ERES ENE

ESEC

Assinatura

do Proponente

3000

1

|

oo, 3

CU)
GoreR

MU

N e t PAL.

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII
DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
A empresa ..iesemasisineraecaaasrereneenasearenas meras
inscrita no CNPJ sob o nº
mesa es a serenererererereseneree eeqmenga no cor
eee
situada
na
Cerro rrenescereanasreneanáóica ereeeeseeererecerereneeecerenesceseeesssscesesesy DECLARA, Sob as penas da
lei,

para

surtir

efeito

junto

à

Prefeitura

Municipal

de

Farias

Brito, no

procedimento

licitatório sob a-modalidade Pregão Presencial nº 2021.11.19.1, o que segue:
- Que

não incide na proibição contida

República Federativa do Brasil;
Que concorda integralétente com.

no inciso XXXII

Por ser verdade, firma apresente...

Local, Datã é Assinatura.

do Art. 7º da Constituição

da

o

GOVERNO

MUNICI PAI

FARIAS BRITO

Uma

Portos Brito para

todos

ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

Contrato de prestação de serviços firmado entre o
Município
de
Farias
Brito,
através
do(a)
cette eresrerentereennenasa .
e
a
empresa
DESRELRENSANCEARA

RD

REGRA SRA LNANS SER

O Município de Farias Brito, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ/MF sob o-n.º 07.595.572/0001-00, através do(a) ...u. ereeeeraasveniiineraranenes , Neste ato
representada
pelo(a)
ementas
, o(a)
Sr(a).
eneniameneneeanenaaamantenaas
inscrito(a) no CPF Nº ,.cessnssasenterssaeeasenenenas , apenas denominado de CONTRATANTE, e de

outro lado scsmeei cerva rea neiiin ra Eai Nega nesse enas area censemesantenara eery
estabelecida na
cssteisastavesa cairem
rteniaenternemiarii aerea
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
a

“-heste'

nen

ato

INSCritO À no CPE

representada

nº

por

pieeeecirinamaaass guns

apenas: denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o. presente Contrato. “tendo em vista 0
resultado. da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 2021.11:19.1, tudo de acordo com
as normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem cômo com a: lei nº
10.520/02— Lei que Regulamenta o Pregão, na forma dps cláusulas e ? condições seguintes...

“CLÁUSULA PRIMEIRA— DO FUNDAMENTO LEGAL

E
1,1, Processo de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 2021.11.19.1, de acordo « comns
- normas. gerais da Lei.nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como coma Lei' neo .
1020/02

-

Lei: que

Regulamenta.

o - Pregão,

devidamenta: bompleado

pelo(a)

Sr(a).

CLÁUSULA SEGUNDA— DO OBJETO
2.1. O: presente Instrumento tem como. objeto. a contratação de empresa. “espedalizado para E
prestação dos; serviços de produção e realização do Natal 2021 no Município de Farias Brito/CE,.
“conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais a Contratada “e
sagrou se é vencedora, conforme: discriminado no quadro a abaixo:
IXESSRESENRESCA asa nas

ma

PRERESI

Es

sesva dica JE DZUERNS

TERCEIRA — DA FORMA. DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3d. A CONTRAT ADA se Obriga a executar ós' serviços na forma de execução indireta.
CLÁUSULA QUARTA - . DO PREÇO,
DAS CONDIÇÕES E FORMA: DE PAGAMENTO, DO
REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
|
4.1. O objeto contratual tem o valor total de R$ ..........as
4.2. O pagamento será efetuado pela Administração em moeda corrente, conforme o valor
apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o
desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro
Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias.

4.2.1. Os pagamentos serão efetuados através de Transferências Bancárias.
4.3. O valor do presente contrato não será reajustado.

