EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2017 –
PMMC/BA
“EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E/OU EQUIPARADAS”

AVISO

Recomendamos aos licitantes a leitura atenta
às condições/exigências expressas neste edital
e seus anexos, notadamente quanto ao
credenciamento, objetivando uma perfeita
participação no certame.
Qualquer informação será prestada pela
Comissão Permanente de Licitação – COPEL
da PMMC/BA, sito na Av. Dias Coelho, nº 188,
Centro, Morro do Chapéu, Bahia, no horário
das 08 às 12h ou através do correio eletrônico:
licitacao@morrodochapeu.ba.gov.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 017/2017
I.
REGÊNCIA LEGAL
LEI FEDERAL 10.520/02, SUBSIDIARIAMENTE A LEI 8.666/93 E A LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E ALTERAÇÕES
POSTERIORES.
II.
ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

III.

MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017

IV.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017PP/2017

V.

TIPO DE LICITAÇÃO
MENOR PREÇO

VI.

REGIME DE EXECUÇÃO
EXECUÇÃO INDIRETA

VII.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
MENOR PREÇO GLOBAL

VIII.
OBJETO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS E DE ILUMINAÇÃO PARA DECORAÇÃO DE NATAL NO MUNICÍPIO DE MORRO
DO CHAPÉU, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
IX - LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA
ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 04 DE DEZEMBRO DE 2017
HORÁRIO: 14:00 HORAS
LOCAL: AV. CORONEL DIAS COELHO, Nº 188, CENTRO, MORRO DO CHAPÉU, BAHIA.
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE:
UNIDADE:
10.01.00 – Sec. Municipal da Cultura 2086–
Apoio
a
e Turismo.
populares.
XI. PRAZO DE ENTREGA

ELEMENTO DE DESPESA:
festas 3390.30 – Material de
consumo.

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

XII.LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação
serão prestados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, diariamente, das 8:00 às 12:00 horas, na
sala da Licitação, sito na Av. Coronel Dias Coelho, nº 188, Centro, Morro do Chapéu, Bahia, ou pelo
e-mail: licitação@morrodochapeu.ba.gov.br.

Pregoeiro responsável:
Anselmo Luis Góes da Silva
Pregoeiro
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XIII - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
13.1. Somente poderão participar do presente Pregão Presencial as empresas que se enquadrarem como
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou equiparadas (sociedades cooperativas que
tenham auferido no ano calendário anterior receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do
caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados)
do ramo pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e sua alteração dada pela
Lei Complementar 147/2014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
constante deste Edital.
13.1.1. Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas que se enquadrarem em qualquer
as exclusões previstas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
13.2. Não será admitida a remessa postal dos envelopes de propostas de preços e habilitação.
13.3. Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes de proposta e habilitação após o prazo estabelecido
neste Edital. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes.
13.4. A participação na presente licitação pressupõe a aptidão da empresa para a execução do objeto na
forma e quantidades previstas no Anexo I do Edital e implica aceitação de todas as condições estabelecidas
neste instrumento convocatório.
13.5. Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, recuperação judicial,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação, ou ainda impedidos por força do art. 9º da Lei
8.666/93, sociedades estrangeiras que não funcionam no País, nem aqueles que tenham sido declarados
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração Pública Estadual e Federal.
13.5.1. A observância da vedação constante do item anterior e as demais declarações que prestar são de
inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades
XIV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
14.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº. 10.520 de
17 de julho de 2002 e nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar 123/2006 e alterações
posteriores.
XV - CREDENCIAMENTO
15.1. A apresentação da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (Anexo V) é condição
obrigatória para a participação dos licitantes neste Pregão (Artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520, de
17/07/2002).
15.2. O Credenciamento será realizado no dia marcado para abertura da sessão e não se constitui como
condição obrigatória à participação no certame.
15.3. O credenciamento deverá ser apresentado em uma das seguintes formas:
15.3.1. Carta de Credenciamento (Modelo Anexo III);
15.3.2. Instrumento público de procuração;
15.3.3. Procuração particular com reconhecimento de firma em cartório;
15.3.4. CONTRATO social ou estatuto, quando se tratar de representante legal.
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15.4. O licitante que credenciar representante legal por meio de procuração particular com reconhecimento
de firma em cartório deverá apresentar o ato constitutivo, o estatuto ou o CONTRATO social em vigor,
(devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais) ou uma cópia autenticada, para
verificação dos poderes do outorgante. No caso de sociedade por ações, deverá ser apresentado, ainda,
documento de eleição de seus administradores.
15.4.1. Os documentos deverão ser acompanhados de sua última alteração ou de documento consolidado.
15.4.2. O licitante que credenciar o representante legal da empresa deverá apresentar o ato constitutivo, o
estatuto ou o CONTRATO social em vigor, (devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais). No caso de sociedade por ações, deverá ser apresentado, ainda, documento de eleição de
seus administradores.
15.4.3. Os documentos deverão ser acompanhados de sua última alteração ou de documento consolidado.
15.5. Será admitido apenas 01 (um) representante legal para cada licitante credenciado.
15.6. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o
proponente/representante legal deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada,
devendo, ainda, identificar-se, exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
15.7. O não credenciamento de representante legal na sessão pública ou a incorreção dos documentos de
identificação apresentados não inabilitará o PROPONENTE, mas inviabilizará a formulação de lances
verbais e a manifestação de intenção de recorrer por parte do interessado, bem como quaisquer atos
relativos a presente licitação para o qual seja exigida a presença do representante legal da empresa.
15.8. Os documentos de credenciamento, a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação de
que trata este Capítulo, bem como documento comprobatório de que a empresa se enquadra como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com base na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações
posteriores, deverão vir FORA DOS ENVELOPES de proposta e documentação, e serem apresentados ao
Pregoeiro quanto solicitados.
15.9. Será considerado como documento comprobatório de atendimento aos requisitos previstos na Lei
Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014:
a) Microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP, definida pelo artigo 3º da Lei
Complementar nº 123/2006, por meio de certidão expedida pela Junta Comercial, comprovando sua
condição, conforme artigo 1º e 8º da Instrução Normativa nº 103 de 30/4/2007, do Departamento
Nacional do Registro do Comércio – DNRC, juntamente com a Declaração de enquadramento,
conforme modelo contido no Anexo VII.
b)

Sociedade cooperativa equiparada à microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP, por
meio de comprovação de que tenha auferido, no ano calendário anterior, receita bruta
correspondente aos limites definidos no inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, nela
incluídos os atos cooperados e não cooperados.

XVI - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
16.1.1 A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado pelo
representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços, endereçada
ao Pregoeiro, com indicação dos elementos constantes dos itens III e VIII deste Edital, além da Razão
Social da empresa (modelo abaixo).
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
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A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
ENDEREÇO: AV. CORONEL DIAS COELHO, Nº 188, CENTRO – MORRO DO CHAPÉU - BA
ENVELOPE A - "PROPOSTA DE PREÇOS "
PREGÃO PRESENCIAL NO 017/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO 016PP/2017
16.1.2. A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo
representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada
da procuração que contemple expressamente este poder.
16.1.3. Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado
em conta este último.
16.1.4. A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel
cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos
que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações.
16.1.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a
condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período
de processamento das faturas.
16.1.6. A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação, facultado, porém, aos proponentes estender tal validade por prazo superior.
16.1.7. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
16.1.8. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem propostas
com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
16.1.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Instrumento ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços
manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
16.1.10. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados.
XVII - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
17.1. É condição básica para a fase de habilitação que o licitante apresente, em um envelope, cópias
autenticadas em cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legível, dos
documentos a seguir relacionados, com prazo vigente na data de realização do certame.
17.2. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:
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a) Cédula de Identidade do representante da empresa;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo e alterações subseqüentes, devidamente registrados, em se tratando de sociedade
comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em
exercício;
e) 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.
17.3. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (C.N.P.J.);
b) prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da
empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa;
d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
apresentação do Certificado de Regularidade de Situação/CRS;
e) Prova de Regularidade relativamente aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrangendo as
contribuições sociais).
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CNDT;
17.3.1. Os Licitantes, por ocasião da participação deste Pregão, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição.
17.3.1.1. Havendo alguma irregularidade nas certidões de regularidade fiscais das microempresas e
empresas de pequeno porte será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério do Pregoeiro.
17.3.1.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 17.3.1.1 implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
17.3.2. Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a existência de
sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que analisados em conjunto com
outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o certame licitatório. Portanto, havendo
indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei 8.666/93.
Caso constatada a participação de um mesmo sócio em mais de uma empresa licitante, estas serão
inabilitadas, podendo, ainda, serem declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública.
17.4. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da empresa, nos últimos
90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da licitação;
17.5. Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, através
da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa, conforme
modelo do Anexo VI.
17.6. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão do licitante
para desempenho de atividade compatível com o objeto da licitação;
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b) Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme modelo constante no Anexo V.
XVIII– PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
18.1. FASE INICIAL
18.1.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das
propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo
edital;
18.1.3. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva
documentação, não cabe desistência da proposta.
18.1.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada
sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.
18.1.5. O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele
contidas, bem como a regularidade das mesmas.
18.1.5.1 Havendo necessidade de apresentação de demonstração de compatibilidade do bem, o pregoeiro
fixará prazo para sua realização, devendo ser notificados todos os participantes, ficando esclarecido que a
desconformidade e incompatibilidade da amostra com os requisitos e especificações do instrumento
convocatório implicará na desclassificação da proposta e que a não apresentação será reputada
desistência, com as conseqüências estabelecidas em lei.
18.1.6 O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas
que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de
menor preço.
18.1.7. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as propostas subseqüentes de menor preço, até o
máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas.
18.1.8. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em
condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.

19.2 ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
19.2.1. Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais
pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a
começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem
decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de menor valor.
19.2.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão
do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.
19.2.3. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
19.2.4. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade de todas as propostas classificadas quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
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19.2.5. Encerrada a etapa de lances e ocorrendo empate por equivalência de preços, realizar-se-á sorteio
em dia e horário previamente divulgado, caso não ocorra na sessão de abertura do certame.
19.2.6. Sendo aceitáveis as propostas, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do
envelope contendo a documentação de todas as proponentes, confirmando as suas condições de
habilitação.
19.2.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado
vencedor.
19.2.8. Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a oferta subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo
à habilitação do proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às
condições estabelecidas neste edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
XX - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
20.2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
20.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para realização do certame.
20.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
20.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do pregoeiro
importará a decadência do direito de recurso e conseqüentemente à adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.
20.3. Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
20.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
20.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação à aquisição do objeto da licitação
à licitante vencedora e, constatada a regularidade dos atos procedimentais homologará o procedimento
licitatório.
20.6. A homologação do resultado desta licitação não obriga a Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu à
aquisição, em todo ou em parte, do objeto licitado.
XXI – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
21.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
21.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e examinará
as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente,
até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em
que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
21.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a
seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso,
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esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do
direito de recorrer por parte da licitante.
21.4. Homologado o resultado da licitação, o ente licitante, respeitada a ordem de classificação, convocará
o interessado para assinatura do Instrumento Contratual.
XXII – CONTRATAÇÃO
22.1 O adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato e a respectiva Ordem de Serviço, no
prazo de até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02.
22.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as condições
de habilitação.
22.3. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com
poderes expressos.
22.4. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
22.5. As supressões poderão ser superiores a 25% desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
22.5. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato,
quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do
seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
XXIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
23.1. O Município de Morro do Chapéu/BA providenciará o pagamento à contratada até o quinto dia útil do
mês subseqüente ao serviço, após a apresentação da competente Nota Fiscal com o aceite pelo Setor do
Município licitante.
23.2. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente, o pagamento será liberado.
23.2.1. O pagamento do serviço executado fica condicionado ao processamento regular das contas junto à
Secretaria Municipal de Finanças.
23.4. As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão na própria Nota de Empenho, que
onerará a(s) dotação(ões) do orçamento vigente, nas quais existem recursos reservados para a despesa
que o presente Processo originará neste exercício:
PROJETO/ATIVIDADE:
UNIDADE:
10.01.00 – Sec. Municipal da Cultura 2086–
Apoio
a
e Turismo.
populares.

ELEMENTO DE DESPESA:
–
Material
de
festas 3390.30
consumo.

23.5. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
XXIV- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA- REVISÃO E REAJUSTAMENTO
24.1. Não será admitido reajuste;
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24.2. Os preços dos serviços contratados poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as
partes, nos termos da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra “d”, da Lei Nº. 8.666, de 21/6/1993 e
legislação subsequente.
24.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
XXV- DA FISCALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO
25.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução dos serviços prestados. A
contratante exercerá a supervisão, acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, devendo a
Contratada promover os meios necessários para o livre acesso da equipe de fiscalização indicada pela
Contratante.
25.2. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da contratada.
25.3. As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto
contratado.
XXVI - SANÇÕES
26.1. A recusa em assinar o contrato, bem como o descumprimento parcial ou total de qualquer das suas
cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o
contratado às seguintes sanções previstas nas Leis nº. 10.520/02 e Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com
órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e
Municípios por prazo de até 05(cinco) anos;
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar
o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
d) multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso do não cumprimento do objeto
contratado;
e) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre o
valor da parte do serviço não realizado por cada .
a) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao 30º (trigésimo).
26.2 A Administração se reserva no direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
26.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
XXVII – RESCISÃO
27.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas na Lei nº 8666/93.
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27.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
27.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe, à
Contratada, direito a qualquer indenização.
XXVIII- REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
28.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em
parte.
28.2. A presente licitação poderá ser anulada, por ilegalidade ou revogada por conveniência e oportunidade
administrativa, sem que assista aos concorrentes o direito a qualquer reclamação ou indenização.
XXIX- DISPOSIÇÕES GERAIS
29.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
29.2. O pregoeiro poderá, em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
29.3. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a
legislação pertinente.
29.4. Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor.
29.5. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de
Morro do Chapéu, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
29.6. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente
completo e acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III - Modelo de Credencial;
Anexo IV – Modelo de Declaração de Micro e Pequena Empresa;
Anexo V – Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação;
Anexo VI – Declaração da Inexistência de Menor no quadro da Empresa;
Anexo VII – Minuta do Contrato.

Morro do Chapéu, 20 de novembro de 2017
ANSELMO LUIS GÓES DA SILVA
Pregoeiro
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017
TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO:
1.1. Constitui o presente objeto a Aquisição de artigos decorativos e de iluminação para decoração de Natal
no Município de Morro do Chapéu, de acordo com as Quantidades e Especificações, que é parte integrante
deste Termo.
DA JUSTIFICATIVA:
2.1. A Decoração Natalina com o uso de iluminação decorativa ressalta a alegria que o tempo do natal nos
traz, ornando as áreas urbanas, destacando e valorizando monumentos, prédios e paisagens, além de
aproveitar melhor as áreas de lazer e impulsionar as atividades econômicas, razão pela qual justifica-se a
aquisição pretendida.
DA ESPECIFICAÇÃO:
3.1. As especificações estão contidas em anexo.
PAGAMENTO:
4.1. O valor contratado será efetuado pelo Contratante à Contrada no prazo de 30 dias após o fornecimento.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1. Arcar com todas as despesas relativas ao objeto contratado deste edital, incluindo-se mão de obra e
todos os tributos incidentes.
5.2. Indicar um preposto, com poderes para representar a empresa Contratada, em tudo o que se relacionar
com os serviços.
5.3. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de frete, resultantes da execução
do objeto deste termo serão de exclusiva responsabilidade da Contratada.
5.4. A Contratada fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões,
até 25% do valor inicial atualizado do contrato.
5.6. Não será permitida a subcontratação do todo, nem de parte do objeto do presente Contrato, sem prévia
anuência da Contratada.
PRAZO DE ENTREGA:
6.1. O prazo máximo para fornecimento não poderá ultrapassar 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento
da respectiva ordem de fornecimento.
ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
7.1. A licitante entregará os produtos nos locais indicados nas ordens de fornecimentos expedidas pelo
Município.
Morro do Chapéu, 20 de novembro de 2017.
Secretaria de Infraestrutura
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ESPECIFICAÇÃO

ITEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ESPECIFICAÇÃO
Mangueira de LED 220v
Rabicho para mangueira LED 10A A23
Cordão 100 LED branco 220v
Cordão 200 LED br 220
Refletor LEDTR 50w rgb
Cortina com 200 LED WARM 220v função cachoeira

UNIDADE QUANTIDADE
Metros
1400
Und
170
Und
200
Und
50
Und.
20
Und
20
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ANEXO II
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

MODALIDADE:
LICITAÇÃO Nº.: ___/2017

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº.:

REPRESENTANTE LEGAL:

TEL: (xx)

FAX: (xx)

E-mail:

ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1. Mangueira de LED 220v

VALOR VALOR
UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL
Metros
1400
XXX
XXX

2. Rabicho para mangueira LED 10A A23

Und

170

XXX

XXX

3. Cordão 100 LED branco 220v

Und

200

XXX

XXX

4. Cordão 200 LED br 220

Und

50

XXX

XXX

5. Refletor LEDTR 50w rgb
Cortina com 200 LED WARM 220v função
6.
cachoeira
VALOR GLOBAL

Und.

20

XXX

XXX

Und

20

XXX

XXX
R$xxxx

PRAZOS:

VALIDADE:

DATA: __/__/__

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: ______________________
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ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAMENTO

___________________________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
n°
__________________,
sediada
na
___________________________________________________________________, neste ato representada
pelo (a) Sr (a) ____________________________________ , portador da cédula de identidade (RG)
__________________________,
residente
e
domiciliado
na
_________________________________________________,
inscrito
no
CPF
sob
o
n°
______________________________, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para
que
lhe
faça
às
vezes
para
fins
licitatório,
confere-os
à
________________________________________________________, portador da cédula de identidade
(RG) __________________________, e inscrito no CPF sob n° __________________________, com o fim
específico de representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de MORRO DO CHAPÉU - BA, no
PREGÃO PRESENCIAL n° 017/2017, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em
lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou
prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o
bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Localidade e data:

_________________________________
Outorgante (reconhecer firma)

_________________________________
Outorgado
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do
inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das
condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06,
declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de
microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de
pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da
nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis , cujo termo
inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública , cientes de que a não-regularização da documentação , no prazo previsto
implicará decadência do direito à contratação , sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93,
especialmente a definida no art. 86 .
_____de __________________ de 2017.
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO

A

(nome

da

empresa)....................................

CNPJ,

nº

........................,

com

sede

à

.................................................., declara, que tem conhecimento do edital do Pregão Presencial nº.
......../2017 e atende às exigências de habilitação, conforme preceitua o art. 4º inciso VII, sob pena das
sanções previstas do art. 7º da Lei 10.520/02.

Data e Local

____________________________________
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A (nome da empresa) ............................................................................ CNPJ, nº ..............................., com
sede à .................................................., declara, sob as penas da lei, que em suas instalações, não há
realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer
trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

............................., .............. de ................................. de .........

______________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO Nº. .../2017

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CECLEBRAM DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU E XXXXXXXXXX.

O MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, BAHIA, CNPJ Nº XXXXXXXX com sede na XXXXX, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, XXXXXX, e a Empresa
XXXXXXXXXX, CNPJ nº. XXXXXXX, estabelecida XXXXXX, Bahia, doravante simplesmente denominada
CONTRATADA, por seu representante legal abaixo assinado, considerando as expressas disposições da
Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações posteriores, atos conseqüentes, bem como o pregão
presencial nº. XXX/2017, a que se procedeu, e, outrossim, o teor do processo de nº. XXXPP/2017, com
todas as suas peças, despachos, pronunciamentos e pareceres, todos integrantes deste instrumento, como
se transcritos estivesse, resolvem celebrar, como efetivamente o fazem, o presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas e
que reciprocamente outorgam e aceitam.
DA FINALIDADE - O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento
contratual com vistas à execução dos trabalhos definidos e especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO.
DO FUNDAMENTO LEGAL - Esta adjudicação decorre de Processo Administrativo acima mencionado,
submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.93 e às cláusulas e
condições aqui estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente CONTRATO a contratação de empresa especializada, para aquisição de
XXXXXX, tudo em conformidade com o que estabelece o Processo Administrativo nº. XXXPP/2017 e a
Proposta de Preços, todos componentes do presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
Os fornecimentos contratados serão executados sob o regime parcelado, atendidas as especificações
fornecidas pela Prefeitura Municipal, devendo a Contratada tomar todas as medidas para assegurar um
controle de qualidade adequado.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O preço global correspondente à aquisição do objeto contratual são os constantes da Proposta de Preços
da CONTRATADA, aceita no Processo Administrativo acima referido, cujas planilhas constituem os anexos
integrantes deste instrumento, devidamente rubricados pelos representantes das partes contratantes, ou
seja, a monta de R$XXXXXXX.
§ 1º - O pagamento será efetuado de modo parcelado, de acordo com as ordens de fornecimentos
expedidas no período correspondente ao mês, e que deverá ser acompanhada da documentação
necessária à sua liquidação, qual seja:
a) Carta de encaminhamento dos documentos;
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b)
c)
d)
e)

Respectivas medições, faturas e notas fiscais;
Comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária;
Comprovante do recolhimento da contribuição do FGTS;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

§ 2º - Será observado o prazo até o quinto dia útil do mês subseqüente ao fornecimento para o pagamento,
contados a partir da data da emissão da nota fiscal ou fatura recebida pela Prefeitura.
§ 3º- O preço ofertado na proposta vencedora será fixo e irreajustável, podendo, contudo, ser revisto, desde
que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art.
65, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O valor deste CONTRATO correrá à conta da dotação:
PROJETO/ATIVIDADE:
UNIDADE:
10.01.00 – Sec. Municipal da Cultura 2086–
Apoio
a
e Turismo.
populares.

ELEMENTO DE DESPESA:
festas 3390.30 – Material de
consumo.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
O prazo máximo para execução do objeto deste CONTRATO é de XXXXX, iniciando-se a contagem na data
de assinatura do contrato.

Parágrafo único - Os fornecimentos serão executados de acordo com a expedição das ordens de compra,
as quais deverão ser atendidas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.
CLÁUSULA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Os termos desse contrato estão vinculados Processo Administrativo de nº. XXX/2017.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE
PARALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

POR

PREJUÍZOS

DECORRENTES

DA

Ocorrendo imotivada paralisação dos fornecimentos ora contratados sem que a CONTRATANTE para tal
tenha contribuído, e sem que tenham ocorrido Fatos Imprevistos ou Imprevisíveis que amparem a situação
da CONTRATADA, disso resultando prejuízo para a CONTRATANTE, responderá a CONTRATADA,
integralmente pelos citados prejuízos, obrigando-se como se obriga, expressamente, a ressarci-los.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES e RESPONSABILIDADES DAS PARTES;
Obriga-se a CONTRATADA a executar rigorosamente e cumprir tempestivamente o objeto e as disposições
do presente CONTRATO, além dos anexos do Processo Administrativo, obrigando-se especificamente a:
a) Responder financeiramente, inclusive na via judicial, sem prejuízo de medidas outras que possam
ser adotadas, por quaisquer danos que possam causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em
função da execução do objeto deste Contrato;
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b) Executar as entregas de acordo com as Especificações técnicas e Proposta apresentada e demais
elementos técnicos, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas, assim como as
determinações da CONTRATANTE e a legislação pertinente;
c) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, obedecidos os limites legais;
d) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações cíveis, previdenciária,
tributária e trabalhista;
e) Manter permanentemente preposto indicado em sua proposta, ou outra equivalente, que, assuma
perante a fiscalização da CONTRATANTE a responsabilidade legal dos produtos, até a entrega
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se
torne necessária;
f) Substituir, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, os objetos que comprovadamente sejam
julgados inadequados pela fiscalização;
g) g) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Processo Administrativo.
Obriga-se a CONTRATANTE:
a) Efetuar os pagamentos nos prazos e condições aqui previstos;
b) Constituem direitos e prerrogativas da Prefeitura Municipal, além dos previstos em outras leis, os
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93, que a CONTRATADA aceita e
a eles se submete.
§ 1º - À CONTRATADA poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente previstas na Lei
nº. 8.666 de 21.06.93, e as especificadas no Processo Administrativo que originou o presente Contrato.
§2º - A Prefeitura Municipal poderá aplicar multa à CONTRATADA em caso de atraso injustificado na
execução total ou parcial, nos termos dos artigos 86 e 87, inciso II da Lei nº. 8.666/93, na seguinte
gradação:
I - Em caso de inadimplemento ou inexecução total: 5% (cinco por cento) do valor do contrato, independente
de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
II - Em caso de inexecução parcial da entrega: 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do
Contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
III - Em caso de mora ou atraso na execução: 2% (dois por cento) incidente sobre o valor da etapa ou fase
em atraso.
IV - Demais sanções administrativas estabelecidas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

§ 3º Em caso de atraso na execução do objeto deste CONTRATO, as multas a serem cobradas serão, de
logo, deduzidas das Faturas correspondentes à época e às etapas em atraso.
§ 4º – Reserva-se à CONTRATANTE o direito de cobrar, através de processo de execução, as importâncias
devidas pela CONTRATADA, ressalvada a cobrança direta, através da garantia prestada, se houver.
§ 5º – Esgotados todos os prazos, que lhe tiverem sido concedidos, para complementação do objeto
contratual e sua entrega (se for o caso) a CONTRATADA ficará, automaticamente, impedida de participar de
novas licitações, enquanto não cumprir, integralmente as obrigações aqui assumidas.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
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A CONTRATANTE exercerá a Fiscalização da execução do objeto do CONTRATO, mediante pessoal
especializado, designado para tal fim pela Prefeitura Municipal, sem que reduza, nem exclua, a
responsabilidade da CONTRATADA. Esta Fiscalização será exercida, no exclusivo interesse da
Administração, representada, na oportunidade, pela CONTRATANTE, sendo que na ocorrência de qualquer
irregularidade não deverá o fato importar co-responsabilidade do Poder Público Municipal ou de seus
Agentes de Prepostos, salvo a hipótese de ser caracterizada a omissão destes.
§ 1º – Reserva-se à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver qualquer caso duvidoso ou omisso
não previsto no Processo Administrativo, neste CONTRATO, nas Leis, Regulamentos, Especificações ou
tudo quanto, direta ou indiretamente se relacione com o objeto deste CONTRATO; bem assim o direito de
intervir na execução, quando se constatar incapacidade técnica da CONTRATADA e seus prepostos e
empregados, sem que a CONTRATADA faça jus a qualquer indenização.
§ 2º – As atribuições da Fiscalização, ressalvadas as disposições constantes no caput desta Cláusula e seu
Parágrafo Primeiro, são:
a) Relatar em tempo hábil, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldade no
desenvolvimento da aquisição.
b) Esclarecer prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondência protocolada.
c) Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA, determinando as
providências necessárias à correção das falhas observadas.
d) Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado ou não especificado e estipular prazo para sua
retificação.
e) Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
f) Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os objetos contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS TRANSFERÊNCIAS E SUB-CONTRATAÇÕES
É admitido, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA a sub-contratação de parte da aquisição,
desde que previamente autorizado pela Administração.

Parágrafo Único - Havendo sub-contratação, o pagamento das faturas emitidas pelo sub-contratado ficará
a cargo da CONTRATADA, que deve apresentar sua fatura perante a Prefeitura Municipal a fim de receber
o Crédito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL
O Recebimento Definitivo do objeto contratual dar-se-á de acordo com as disposições constantes dos Art.
73 e 74, da Lei Federal n° 8.666/93, e observados os seguintes prazos e critérios:
a) O recebimento definitivo do objeto será promovido pela Prefeitura Municipal, que verificará e
atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo termo circunstanciado após o
decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais;
b) A Prefeitura Municipal rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição em desacordo às
especificações do objeto contratado e as disposições do Processo Administrativo que lhe deu
ensejo; O termo de recebimento será registrado em Livro próprio da Prefeitura Municipal;
Parágrafo Único – O recebimento Definitivo não isentará a CONTRATADA das responsabilidades previstas
nos Artigos 441 e 618 do Código Civil Brasileiro.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial, ou imperfeita execução do objeto contratual proporcionam a RESCISÃO do
pactuado, garantido o contraditório e obedecendo-se ao disposto na Lei Federal n°. 8.666/93, com as
conseqüências nela previstas, independentemente de interpelação judicial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
As partes elegem o FORO da Comarca de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, renunciando-se, como se
renuncia, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por terem acordado, justo e contratado, assinam o presente CONTRATO em 03 (três) vias, todas iguais e
para um só fim, na presença de duas testemunhas, infra-firmadas.

MORRO DO CHAPÉU, XX de XXXXXXX de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
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