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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃo DE LICITAçÕEs E coNTRAToS

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL NO OAl2019 SRP

1. DISPOSIçOES PRELIMINARES

O MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA, poT atTaVéS da PREFEITURA MUNICIPAL, inscTita no
CNPI sob o no 13.100.995/0001-04, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipc dc Apoio,
nomeados pela Portaria no 166/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que
fará realizar licitação do tipo MENOR PREçO POR ITEM, sob a modalidade PREGÃO
PRESENCIAL NO 08/2019 SRP.
DATA DE ABERTURA: 01 de março de 2019.
HORÁRIO: loh (dez horas)
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Praça Joviniano Freire de Olivejra, s/no, Centro.
1.1. A licitação será regida na forrna da Lei no 10.52O/02, Lei no 8.666/93, Decreto 14unicipal
n') 958/201t] c Decroto i"lunicipal no 864/2017, c ainda, pela Lci Complcrnentar no 123/2006 e
IN 05/2014, observadirs as altcraçõos posteriores introduzidas nos referi(los diplomas lcAais.
1.2. Fazem parte dcsto instrumento convocatório os seguintcs ancxos:
ANTXO I IFRMO DF REFERÊNCIA;
ANEXO II MODELO Dt DECLARAÇÃO DE ENQUADRADA NA CO\DIÇÃO )t [4LILPP,
ANEXO rrr - TYODELO DE PROCURAÇAO;
ANEXO IV - IV1ODELO DE DECLARAÇAO REQUISITOS DE HABILII 

^ÇAO;ANEXO V ' IYODELO DE DECLARAÇAO RELATIVA A TRABALHO t)l: IYENORES; e
ANEXO VI . IV]INUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem como objeto o registro de preços para aquisição futura e
pôrcelada de mobiliário escolar para atender às demandas do Município de Areia Branca, nos
termos do Decreto Municipal n" 864/2017, conforme especificações tccnicas constantcs no
Anexo I deste Edital.

3, DOTAçAO ORçAM ENTARIA

3.1. As dcspesas oriundas do objeto desta licitação correrão i) conta dos recursos
orçamentários consignados no Orçamento Programa de 2019 deste flrrnicípio, com dotação
suficiente, obedecendo à classificação pertinente.

4. CONDIçÕES PARA PARTICIPAçÃO

4.1. Somente poderão participar desta Licitação, em virtude do valor rnáximo estimado para
cada item, em atendimento aos preceitos do art.48, inc. I da Lei Complcmentar no 123, de 14
de dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei Complementar no 147, de 07 de agosto de
2a14, as lvlicroempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), assim comprovadas
rnediante apresentação, no ato do credenciamento, de Declaração de enquadrada na condição
dc 14E/EPP, podendo adotar como modelo o disposto no Anexo iI do presente instrumento, e
ainda, também poderão participar os M icroem p reend edo res Individuais (N4EI), sendo que esses
demonstrarão tal condição apenas apresentando o registro de inscrição na receita federal;
4.2. Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquor fase deste processo
licitatório, os interessados que se enquadrem em uma, ou mais, das situações a seguir:
a) Empresas em estado de falência, de concurso de credores, dissolução ou liquidação;
b) Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma dc constituição,
c) Emprcsas quo tcnham sido declaradas inidôneas por qualquer órr];)o da Administração
PLlblica, drrela ou indircta, Fedcral, Estadual ou Municipal, bem como as quc cstejam punidas,
com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração PUblrca; i
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d) Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem
assim empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável tccnico.
4.3. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às
cond ições deste Ed ita l.

s. Do cREDENcTAMENTo e neenesenuçÃo

5.1, A Licitante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao PrcAoeiro, por intermédio
de um representante que, devidamente munido de documento que o credencje a participar
deste certame, venha a respondcr pela empresa licitante, devendo, ainda, no ato de entrega
r.1os (]nvi:lopr:s, identiÍicar-se, cxibindo a Carteira de Identidade oU outro docurI]cnto
cq u iva lc n tc;
5.2. O credenciamento é condição obrigatória para a participação das Licitantes neste Pregão,
ou seja, oíertar propostas (lances), bem com praticar todos os demais atos inerentes a este
certame, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo III destc Edital;
5.3. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuraçào ou
instrumento particular, neste último caso acompanhado de cópia do contrato scicial vigente da
empresa que representa, com poderes para formular ofertas e lanccs de prcços, oferccer
recursos e desistir deles e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. em nome dc,
proponente, procuração ou carta de credenciamento firmada pelo rcpresenlantc lcAal da
empresa, nos termos de seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Socral, documento cssc a
ser apresentado, visando a comprovação da condição do titular, para delegar poderes ao
rcpresentante a ser credenciado. É imprescindível que estejam cxpressos os poderes
delegados, inclusivc os de firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame e, no caso de sr:r sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo
Estatuto ou ContraLo Social, no qual estejam expressos seus poderes Í)ara exerceT drreitos e
assumir obrigações cm decorrôncia de tal invostidura, exibindo a CartLlira dc identidade ou
lUtro docu mcnto oq Lr iva le n te;
5.4. As Lrcll.aírtes dcvr:rào aprescntar declaração dando ciôncia de quc cumprcín plenamcntc
os requlsitos de habilitação, corno condição para a participação ne:;r,r licitação, con[orme
disposto no inciso VII do art. 40 da Lei no 10.52O/2OOZ e inciso V do art. 10" do Decrcto
I\4unicipal no 958/2018. A reíerida r.leclaração deverá ser apresenta(l,r juntarnente com o
documento de credenciamento, fora dos envelopes que contém os docun'rontos de habilitaÇão c
proposta, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo IV, desto Edital;
5.5. A Proponente que não trouxer o documento referente ao credencramento, não terá su.l
proposta por escrito invalidada, mas não poderá participar das fases dr: lances. Podo atc ser
declarada vencedora, desde que nenhum lance verbal supere, em menor preço, a sua proposta
por escrito ou que as demais proponentes venham a ser d esclassificad as, sucessivamente, na
habilitaçãoj
5.6. Não scrá adnritida a participaÇão de um mesmo representante legal e/ou procurador para
mais de uma Licita n tc;
5.7. Não será aceita, em qualquer hipótese, a particlpação de licitante rotardatária, a não ser
como assistente ao ato público.

6. DA APRESENTAçÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. A reunião para rccebimento c abertura dos envelopes contendo a Proposta de Prcços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade corn este
I d Ir l;
6.2. O representante legal da licitante deverá entregar os Envelopes "l)roposta de Preços" e
"Documentos de Habilitação", devidamente lacrados, em papel não transparente c separados;
6.3, O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado, contendo as seguintes
rníormações: l-4lt z
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MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
ENVELOPE NO 01 . PROPOSTA DE PREçOS
EDTTAL DO PREGÃO No 08/2019 SRP
IRazào social dd erTrprcsa licitantc]
fEndereço, telefone e fax da erlprcsa llcitantel
í;.4, O rr!,,,r'Itr(. :rOS loc!nrei-La!i ilC llai)ll

I

M U N ICIPIO DE AREIA BRANCA
ENVELOPE NO 02. DOCUMENTOS DE HABIL
EDTTAL DO PREGÃO No 08/2019 §RP
IRazão social da ernpresa licitante]
{ EndereÇô;i'tele,'one ,erfax da eúpresa licitanlel

lar;-o dt:'.,r:rá ser aprcsentado, contendo as

6.5. Não será admitido o encaminhamento de proposta via fax, postal, por meio eletrônico ou
similar;
6.6. Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituiçõcs de
quaisquer documentos, nem a retificação de preços ou condições;
6.7. O recebirnento dos envelopes não conferirá às proponentes qualquer direito contra o
Ívunicípio. obscrvadas as prescrições da legislação específica.

7. DA PROPOSTA DE PREçOS

7.1, O envelope " 1", com o título "PROPOSTA DE PREÇOS", deverá contr:r:
7.1.1. A(s) Proposta(s) de Preços da(s) Licitante(s), redigida corn clareza, em língua
portuguesa, salvo quanto a expressôes técnicas de uso corrente, senr alternatrvas, emendas,
r.lsuTas ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da Cnrpresa lrc tante ou por
sou preposto, loqaimentc esta belecido;
7.L.2. Os p(:ços serão apresentados em algarismos para os valores unitários e totais dos
itens, e em algarismos e por extenso para o valor global da proposla, cotados em moeda
nacional e englobarão todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os Lributos, [axas, custos
com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e p revidenciá rios, fretc, seguro, anstalação,
etiquetagem, mão-de-obra, etc., e quaisquer outros necessárias ao cumprimento do objcto
desta Licitação. Não será permitido, portanto, que tais encargos scjam discriminados cm
sepa rado;
7.1.3. Razão Social e CNPJ, endêreço completo, telefone/fax para contato, no da conta
coTrente, agência e respectivo Banco e, se possível, correio eletrônico (c mail);
7.1.4. Descrição detalhada dos materiais, com as características técnicas, inclusive marca,
obscrvando-sc as cspecificações contidas no Anexo I - Termo de Referência;
7.1.5. O prazo para entrega dos materiais objeto desta licitação scrá de, no máximo 04
(quatro) dias úteis, contados da data de aceite da Ordem de Fornecimento;
7.1.6. Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalc:cerão os unitários e,
havendo discordáncia entre os valores em algarismos e por extenso, prevalccerão cstes
últimos;
7,1.7. Os preços serão [ixos e irreajustáveis durante o período de vigi:ncia da .rti], e dcvorã9
trazer inclusos os impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despesil:., inerontos ao objcto
l,crLado;
7.2. A simples participaÇão neste certame implica:

a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão,
b) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias coírsecutivos, contado da
data estipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta.
Caso o referido prazo não esteja expressamente indicado na proposta, o mestno scrá
considerado como aceito para eFeito de Julgamento. 
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B. Dos DocuMENTos DE naarlrraçÃo

8. 1. Da Forma De Apresentação
a.1.1. 

^ 
i-icrt.rntc dcvcrá incluir no envelope no "2", com o título DOCUT\,IENTOS t)t.

nnetltfnçÀO, os seguintes documentos em original (desde que esses possam [icar retidos c
scr autuados no processo), por qualquer processo de cópia autonticada por cartório
competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da Imprensa O[icial;
8.1.2. Caso as cópias dos documentos venham acompanhadas dos originais, esses últimos
deverão vir fora do envelope de documentação a fim de evitar transtornos c íacilitar os
tra balhos do Preg oeiro.
8.2. Da Habilitação Jurídica
8.2.1. Registro Comercial, no caso de empresário individual;
8.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
lratando de sociedades comerciais e, no caso de Sociedades Anônimas, acompanhado de
documentos de eleição de seus ad m inistradores, no qual deverá estar contempiado, dentre os
objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto
da licitação;
8.2.3, Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou socicdade cstrangeira ('nl
funcionamento no País, e ato de reqistro ou autorização para funcionamento oxpedido pclo
órqão competente, quando a atividade assim o exigir;
8.3. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista
8.3.1, Prova (le inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa lurídica (CNPJ), do ivlinistLiro d.r
I .rlenda;
8,3.2. Prova dc inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houvr:r,
relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu Tamo de atividadr: e compatível
com o objeto deste Edital;
8.3.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), através de Certidão
Negativa de Débito - CND;
8.3.3,1. Tal regularidade poderá ser apresentada em separado ou conluntamente, mcdiantc
apresentação da prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional expedrta nos termos
da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 7.757, de 2 de outubro de 2Ol4;
8.3.4. Certiticado de Regularidade do FGTS - CRF, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa
Econômica Federal (CEF);
8.3.5. C(]rtidõcs dc regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, mediante a
apresentaÇão da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Fe.iorais e Dívi(ja
Ativa da Uniâo, oxpcdida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou pela Secretaria da
Rcceita Fedcral, conlormc Porlaria Conjunta PGFN/RFB no 1.751, de 2 de outubro de 2014,
..rlterada pela I)ortaria ConJunta RFB/PGFN no 1.821, de 17 de outubro de 2014; Estadual,
mcdiante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais, cmitida pcl.r Fazcnda
Estadual do respectivo do domicílio ou sede do licitante; e Municipal, Írediantc aprosL'ntaÇão
da Certidão Ncaativa de Débitos lYunicipais, emitida pela Fazenda lYunicipal do rospectivo do
oomrcilio or, scd0 do licrtante;
8.3.6. Prova dc inoxistência de dóbitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediantc a

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
4.3.7. A comprovação de regularidade fiscal somente será exigida no caso de vircm a scr a(s)
adjudicatária(s) deste certame, nos termos do arl. 42 da Lei Complemcnt.]r no 12 3l2006;
8.3.7.1 No entanto, as licitantes deverão apresentar os documentos elcncado:; nos subitens
8.3.1 a 8.3.5 deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição;
8.3.7.1,1. Havendo alguma restrição na compTovação da regularidadc fiscal exigida neste
Edital, será(ão) assegurado(s) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento
em que for(em) declarada(s) à(s) vencedora(s), prorrogáveis por igual período, a critcrio do
Ívlunicípio, para a regularização da docurÍrentação, pagamento ou parcclamento do dóbito, t:
cmissão dc cvcntLrais ccrtidões ncgativas ou positivas com efeito de cert dão neqati a;
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8.3.7.1.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto Íro subitCm 8.3.7.1.1,,
rrnplicará decadência do direito à(s) contra tação(ões), sem preluízo das sançõos previstas no
art. 81 da Lei no 8.666/93, sendo íacultado à Administração convocar .rs Licitantes
Temanescentes, na ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) contrataÇão(ões), ou
revoga r a licitação.
8.4. Declaração Relativa e Trabalho De Menores
8.4.1. Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anexo V deste Edital,
expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e menoTes de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendjz,
;r partir de quatorze anos.
4.5. Da qualiÍicação técnica:
8.5.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto da licitaÇão (art. 30, II e §1o, I da Lei no 8.666/93);
8.5.1.1. A comprovação de aptidão supramencionada será feita por atostado(s) ou
ccrtidão(ões) de fornecimento similar(es) de complexidade tecnológica o operacional
equivalente, cm nome da Iicitante, íornecidos por pessoas jurídicas dc diroito público ou
privado.
8,6. Da Qualificação Econômica Financeira
8.6.1. Certidão Ncgativa de Falência e Concordata, expedida pelo dislribuir.jor da sede da
pcssoa jurídica, ou da execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa íl:jica. No caso
do documento mencionado neste item não fixar prazo de validade, o mosmo sor;i consrderado
30 (l.rinta) dias da data de sua emissào;
8.7. Os documentos emitidos via Internet, por órgãos ou entidades públicas, dispensam d

necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas infornrações (;onstantcs no
documento apresentado, inclusive quanto ao prazo de validade, os rnesmos poderão ser
conferidos via Internet durante a sessão, para verificação da regularidade. A Adrninistração
não se responsa biliza rá pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos dc informaçôes,
Íro momento da vcrificação da hôbilitôção. Ocorrendo essa indisponibilidade c não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a Licitante será inabilitada;
8.8. Não serão.rccitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em sul)sliturção aos
documentos rr:qur:rrdos no prcsenLe EdiLal e seus anexos;
8.9. Promovida a homologação da licitação, esta será devidamente comunicada a todos os
lr(iitantes, fican(lo os documentos das dernais empresas interessadas orn podcr (ro Pregoeiro
(sob a guarda da Comissão de Licitação), pelo prazo do 15 (quinze) {rias, [indo!; os quars a

documentação dcverá ser retirada, sob pena de inutilizaçào.

9. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HÀBILITAÇAO

9.1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos intercssados;
9.2. Após a íase de credenciamento das licitantes, o Pregoeiro procederá a abertura das
Propostas de Preços, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os
rcquisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente
divulgação dos preços cotados pelas licitantes classificadas;
9.3. Para íins de julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR
PREçO POR ITEM, observados os prazos máximos para o fornecimento, as cspecificações
tecnicas e os parámetros mínimos de desempenho e qualidade definidos ncstc edital e em
scus anexos, tlem como a compatibilidade dos preços propostos com os praticados no
or0rcado;
9.4. Serão (lualr[r(:.]das pelo pregocrro para rngresso na [ase de lances a Licitante que
irprcscntar il proposta de menor prcÇo, em conformidade com o Ancxo Í, e as demais
Ircitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessrvos e tirperroT(]s crn ató 10ol)
(dcz por cento) à dc ÍrcnoT preço. Para julgamento e classificaçào das p oposta,, sçrá adotado
o critério de menor preço por item; t_45
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9.5. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas de preços na condição definida no item
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o nráximo
de 3 (três), independentemente do valor. No caso de empate nos prr:ços, scrão admitidas
todas as propostas empatadas, seja qual for o número de licitantes;
9,5,1. Será assegurada (para os itens 2 e 4), como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da
Lei Complementat no 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas situações em
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejarn
iguais ou até 5Vo (cinco por cento) superiores à proposta de melhor preço;
9.5.2. Para efeito do disposto no subitem 9.5.1 acima, ocorrendo o empate, serão adotados os
seguintes procedimentos:
9.5.2,1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bcín classificada, podcrá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada de menor pre(,o;
9.5.2.2. Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa orr cmprcsa de pequeno
porte, na Íorma do subitem 9.5.2.1 acima, serão convocadas as remancrscentes que,
porventura, se enquadrem na hipótese do subitem 9.5.1 deste Edital, na ordem classi[icatória,
para o exercício do mesmo direito;
9.5.2,3, No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.5.1 acima, sorá
realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primo ro podcrá aprescnLar
melhor oferta;
9.5,2,4. Na hipótese da não-ordenação das propostas nos termos previstos nos subitens 9.5.1
a 9.5.2.3 acima, será considerado o valor apresentado pela proposta originalmente de menor
preço;
9.5.3. O disposto nos subitens 9.5.7 a 9.5.2.4 acima, somente se aplrr:ará quando a melhor
oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequcno porto;
9.6. Caso (iuas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, st)rá realirado sorteio,
tambem, para Ceterminação da ordem de oferta dos lanccsi
9.7. O Pregociro convidará, individualmente, as Licitantos qualil'icadas, na form;r dos itens 9.3
a 9.6, a apresentar os lances vcrbais, a começar pela autora da proposta os( r[a de maior
preÇo, seguido das demais, em ordem decrescente de valor;
9,8. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo pilra lanccs, bem como
o valor ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante prrlvia cornunrcaçào js
Licitantes, concordância destas e expressa menção na Ata da Sessão;
9.9. Somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao últirno apresentado;
9.1O, No tocante aos preços, às propostas serão verificadas quanto à cxatidão das operações
artméticas que conduziram ao valor total do item orçado, procedendo-se às correções no caso
de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários e por cscrito. As correçõos
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;
9,11. Será(ão) vencedora(s) aquela(s) que ofertar(em) o menor preço por item;
9.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando, indagadas pelo Pregoeiro, todas
as participantes qualificadas manlfestarem desinteresse em apresentar novos lances, ou
quando encerrado o prazo estipulado na forma do subitem 9.8;
9.r.3. Caso não se realizem lances verbais, será vcrificada pelo Pregoeiro,l conÍorÍIidadc entrc
a(s) proposta(s) escrita(s) de menor(es) preço(s) o o valor estimado para a contratação,
[rr:ando vcdada a accitaÇão de proposta(s) corn valor(os) superior(es) ao(s) c:jtirnado(s) no
fcrrÍro d[] tleíerôncia Anexo I dc:;[c Edital, no(s) rtcrn(ns) corrcspondcnlc(s);
9.14. Declarada enccrrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, o Prcgociro examirrará
a aceitabilidadc da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao objeto c valor(cs), dccidindo,
motivadamente, a respeito, ficando vedada a aceitação de propo!jti.r(s), r:om valot(cs)
unitário(s) superior(es) a(os) estimado(s) no Termo dc Referência Anexo I destc Edital,
no(s) item (ns) co rrcspo nd e n Le( s );
9.15. O Pregoeiro poderá negociaÍ com a

red ução do preÇo;
autora da oferta de mcnOr valor, coln vistars àt (,
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9.16. Serão consideradas inaceitáveis as propostas que:
a) Ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais Lrcitantes; e
b) Contiverem cotação de objeto diverso daqucle requerido nesta licitaÇão.

9.17. Sendo,rccitável(is) a(s) proposta(s) final(is) classificada(s) em primeiro luqar, inclusive
quanto às amostTas, após negociação com o Pregoeiro, será(ão) aberto(s) o(,.;) envelope(s)
contendo a documentação de habilitação da(s) licitante(s) que a(s) tivor(em) formulado, para
corr[irmação da:; suas condições de habilitaÇão, dcscritas no atem 8 desto i]dital;
9.L4. Se a oferta não lor aceitável, ou se a Licitante desatender às exigÔncias para a
habiiitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes de menor proço, ncgociará conr a

sua autora, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, veri[icará as condições de
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta ,rceitávo cuja ;.:ut<.:ra

atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vcncedora do(s) lotc(s)
ofertado(s);
9.19. Todas ôs propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamento,
pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes legais das Licitantes presentes à

sessão deste Pregão;
9.2O. Ultrapassada a fase de análise das propostas e amostras e abertos os envelopcs
contendo a Documentação, não caberá desclassificar as Licitantes por motivo relacionado com
a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento;
9.21. O encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada Ata de Reunião, pdra
assentamento de fatos relevantes que ocorTeram, que deverá ser assinada pclo Pregoearo (c
Equipe de Apoio, sc necessário) e pelos representantes legais e/ou procuradores das Licitantcs
p rosc n tos;
9.22. loda o qualquor dcclaração íeita pelos reprcscntantes legais o/ou procuradores <Jas

L r( tantos rlovcr;i constar em 
^ta. 

Não terá validade qualquer reclarn.rção posterior sobre
assuntos rclilcionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na referida Ata;
9.23. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação provrstos ncstc Edital, a

Lrcitante será habilitada e declarada vencedora do(s) item(s) ofertado(s);
9.24. Caso haja intenção por parte da(s) Licitante(s) de recorrer contTa a dccisão rlo
Pregoeiro, a(s) mesma(s) aguardará(ão) o encerramento das fases de ClassiÍicação das
Propostas e de veriFicação dos Documentos de Habilitação das proponcntes, de acordo com a
ordem de classificação, para que se manifeste contra a decisão do Pregoeiro; 

.

9.25. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todas as Licitantes inabilitadas,. o
Prcaoeiro podcrá fixar o prazo de B (oito) dias úteis, nos termos do art.48, § 3o, da l..ci

u.666/93 e alterações posteriores, para apresentação de outras propostas ou nova
documentação, escoimadas das causas da desclassificação ou inabilitação.

10. DO RECURSO, DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO

L0.1. Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo Pregocrro, qualqucr t,icitantc
poderá maniÍestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com registro eín Ata da
:;íntese das suas razões, nos teTmos do Art. 10, XX, do Dccrcto Municipal no 958/2018, dcsde
rlLro rnunida dc carta de credenciamcnto ou procuraÇão com poderes r::;pecíficos Frara tal. As
ir(iitantes po(leraio interpor recurso, no prazo de 03 (trôs) dias úteis, ficanclo as dcm;rr:;
Lrcitantos, dcsrle logo, intimadas par.f apresentar contrarrazões por igual prazo, quc comcç,rril
a correr do termino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista rmediata dos autos;
10.2, A falta de maniFestação, imediata e motivada, da Licitante, ou sua ausência na scssio,
importará a decadência do direito ao recurso, e a adjudicação do objeto da licitaÇão pclo
Pregoeiro a vencedora e ao encaminhamento do processo à autoridade compctente para
homologação;
10.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetívois dc

,taproveltamento, 
f
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1O.4. Os Tccursos c as contra razões interpostas pelas Licitantes devcrão ser entregues no
setor do licitação deste lVunicípio, no prazo estabelecido no item 10.1, das th às 12h,
diari.lmento, (]xceto aos sábados, domingos e feriados;
1O.5. Interposto o recurso, o Progoeiro podcrá rcconsiderar a sua dcr siio ou cncaminhá-lo,
devidamente rnÍormado, à autoridade competcnte;
10.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos pr.rticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e homologará o
procedimento;
10.7, O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetÍveis de aproveitamento.

11. DO REGISTRO DE PREçOS

11.1. Convocado, o licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar a Ata
dc Registro de Preços, como previsto no art. 64 da Lei no 8.666/93;
11.2. A adjudicação do objeto será efetuada mediante assinatura da Ata de Registro de
Preços.
11.2.1. A empresa adjudicatária, que convocada, no prazo de validarlc de sua proposta, a
assinar a Ata de Registro de Preços, vir a desistir de assinar a mesma, ser-lhc ii atribuida as
Í)(]nalidades prcvrstas em Lei o ncste Edital, respeitado o direito de recurso.
11.3. A lrcit.rnlc adjudicatária dL.verá manter, durante toda a validadc do Regi:;tro de Preços,
r ornpatrbilidaclc com as obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições dc
habilitação e qüalificação aqui exigidas, na forma do art. 55, XIII da Lei n" 8.666/93;
11.4, A Ata de Registro de Preços decorrente desta Licitação terá validade dc 12 (.]ozc)
meses, contados a partir da data de sua assinatura, nos termos do art. 15, §3', III da Lei n'
8.666/93;
11,5. A assinatura da Ata de Regastro de Preços terá efeito de comprornisso dc execução dos
serviços nas condições e quantitativos estabelecidos neste Edital;
11.6. Os preços registrados poderão ser revistos em caso de dCscquilíbric €rconómrco
frnanceiro dos mesmos, em decorrência de eventual redução daqueles pralicados no mercado;
11.7. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que
não tenha participado deste certame, mediante prévia anuência do Município de Areia Branca;
11.7.1. Os órgãos e entadades que não participaram deste registro de preços, quando
desejarem fazer uso da futura ata de registro de preços, deverão consultar o ÍYunicipio de
Areia Branca sobre a possibilidade de adesão;
11.7,2. Caberá ao(s) beneficiário(s) titular(es) da ata de registro dc prcços, observadas as
condições nela cstabelecidas, optar pela aceitação ou não do [orncr:rmento decorrenle de
,rdcsão, desdc que não prejudique as obrigaçõcs prescntes e [uturas decorrontcs di] ata,
assumidas coÍn o Município de Areia Branca;
11.7.3. As contratações adacionais para órgãos não participantes não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens descritos no anexo I termo
de referência - do presente edital;
11.7.4. Os quantitativos decorrentcs de adesões não poderão exccdcr, na Lotalidade, aa
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o lvlunicípio
de Areia Branca sobre a possibilidade de adesão;
11.7.5. O Município de Areia Branca somente poderá autorizar adesão ,) ata ap,ós ê pímcrra
contratação por órgão integrante da ata;
11.7.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata;
11.7.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pela
contratada, das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, dc eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de

]-48
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cláusulas contratuais, em
órgão gerenciador.

relação às suas próprias contratações, inforrÍt,lÍrdo as ocorrências ao

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAçÃO

12,1. A execução do Registro de Preços será fiscalizada pela servidora Josineidc Oliveira Alvc!;,
com autoridade para exercer, em nome deste tvlunicípio, toda e qualqUor ação de orientação
qeral, controle e fiscalização do objeto da ata.

13. DO PAGAMENTO

13.1, Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais,
medaante apresentação das notas Fiscais/faturas, objeto do Registro dc Preços. As referidas
notas íiscais deverão ser apresentadas no protocolo deste Municípro, acompanhadas da
scquinte documentação hábil à quitação: Nota fiscal, com o respectivo lcrmo dc recebiÍTrento,
irtcstado pclo sotor competentc do Município, ccrtidão de Regularidarlit Fisc.-]l para com a:;
i .r..en(jirs Fodcr al, Esta(jual e municipal, c perantc o INSS, FGTS e CND T

13.2. Na tripótese de estarem os docuÍnentos discrirninados no iteÍn 13.1 conr a validarlc
r:xpirada, o pagafirento licará retido até a apresentação de novos docurncntos, dijntro do pra;.o
de validade, não cabendo ao I\4unacípio nenhuma responsabilidarlc sobro o atraso lo
pôgamento;
13.3. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamenLos estivcrem retido:,,
sem que o fornecedor apresente a documentação hábil para liberação dos scus cróditos, o
registro do mesmo poderá ser cancelado, ficando assegurado a ele, tão somentt:, o direito ao
recebimento do pagamento dos materiais efetivamente entregues e dtcstados na [orma do
tCm 13. 1.

14. DOS REAJUSTES DE PREçOS

14.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de cventual redução dos
prcços praticados no morcado ou cancelados por íato que eleve o custo dos iteÍls registrados,
cabendo ao órqão gerenciador promoveT as negociações junto aos adjudicatários, obscrvadas
as disposições contidas na alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da loi no 8.666, de 1993;
14.2. Quando o prcço rogistrado tornar se supcrior ao preço praticado í') mcrc..io por motivo
supervenicnte, o órgão gerenciador convocará os adjudicatários paTa r(,rrcgociarcrn a rcdução
ilos preços aos valores praticados pelo mercado;
14.3. O adlu.iicatário obriga-sc a rcpassar ao lvlunicípio todos o:, preços c vantagcns,
oÍertados ao mercado, scmpre que esses forem maas vantajosos do quc os vigentirs;
14.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços regislrados o o adjudacatário
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
14.4.1. Liberar o adjudicado do compromisso assumido, caso a comunrcação ocorra antes da
assinatura do termo de contrato, e sem aplicação da penalidade se confirmad. a vcrâcidadc
dos motivos e comprovantes apresentados;
14.4.2. Convocar os demais adjudicatários para assegurar igual oportunrdade dc negocraçào;
14.4.2.!, Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador devera proceder, à
rovogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabívcis para obtenção da
\.,rntratação mJ,> vantajosa;
14.4.2.2. E vedado eFetuar acrcscirnos nos valores fixados pela ata dc regislro de preços,
rnclusive o acréscimo de que trata a alinca "d" do inciso II do art. 65 da loi no 8.666, de 1993.

15. DAS CONDIçOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. O seu reccbimento dar-se-á de acordo com o art. 73,
8.666193, com alterações poste riores;

inciso II, irifeas "ar" c "b", da Lci
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15.2. Os materiais serão entregues em local designado pelo Município no ato do pedido, em,
no máximo, 04 (quatro) dias úteis, sendo recebidas por funcionários do iocal destino, de forma
parcelada, mediante solicitação destas e nas quantidades indicadas pelils mesTnas, no horário
de expediente, contados a partir da solicitaÇão;
15.3. Os materiais, objeto da Ata de Registro de Preços, deverão ser fornecidos durante o
prazo de vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o
cxaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, por meramente
estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual;
15.4. As quantidades indicadas no Tcrmo de Referência Anexo I são meramentc estimativas,
podendo ser alteradas para menos, de acordo com as necessidades deslo Município;
15,5, Os fornecimentos executados em desacordo com o estipulado noi;te instruÍlento e na
proposta da adjudicatária serão rojeitados, parcial ou totalmente, conforrr)o o caso;
15.6. Caborá ao fiscal da Ata, o rocebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is) Falur.r(s)
correspondenles aos materiais entregues ao municipio, em pleno acordo c:om as especi[icações
contidas no Anexo I dostc Edital.

16, DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lancos e a
proponente que se recusar a cumprir a obrigação, bem como vier a fazô'lo fora das condições
e especiFicações por ela propostas inicialmente, estará sujeita, de acorr:o com a gravidade da
falta e a criterio do Município, as seguintes sanções ad m inistrativas:
16.1.1. Advertê ncia;
16.1.2. Ívlulta na forma prevista no item 16.2;
16.1.3. Súspcnsão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administraçào;
16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminrstração Pública.
16.2. A multa a quc sc refere o ilem anterjor será aplicada até o lirnrto de 20o/o (vinte por
cento) do valor da adjudicação c, no caso de atraso não justiíicado dev damentc, cobrar-se-á
1oÁ (um por cento) por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que não impedirá,
a critério do Município, a aplicação das demais sanções a que se reFere l rtcm 16.1, podondo a

multa ser descontada dos pagamentos devidos pclo Município, ou coDrada dirctamcnte da
empresa, a migável ou judicialmente;
16.3. A Licitantc que ensejar o retardamento da execução do cerlarne, não mantiver a

proposta, íalhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se do modo inidônco, frzcr
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prdzo de ató 05 (cinco)
anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmcnte.ro
grau de culpabilidade da conduta apenada, enquanto perdurarem os molivos determinados da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;
16.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla
dcfesa por parte da adjudicatária, na forma da lei.

17. DAS DISPOSIçóES FINAIS

17.1. Até 3 (trôs) dias uteis, antes da data fixada para recebamento das r)ropostas, nos termos
da art. 11, do Dccreto lYunicipal no 958/2018, qualquer pessoa poderá solicitar
escla recimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Prcq.lo;
17.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente edital devr:r;i ser protocolada no
Setor de Licitação deste Município, no horário das Bh às 12h, diariamentc, exceto aos sábados,
domingos e feriad os;
L7,f .2. O esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital, pgderão ser
requeridas, por escrito, ao Pregoeiro ou Membros da Equipe de Apoio no Setor de Licrtaçõcs e
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Contratos do lvlunicípio, no horário das 0Bh às 12h, diariamente, oxceto aos sábados,
domingos e feriados, inclusive, pelo Fone/Fax: (oXX79) 328u 1502, ou pelo e-
mail :licitaab@gmail.com;
17,1.3. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) (lras úteis;
17.1.4. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, ser:r design;;da nova data
para a realização do certame;
17.2. Qualquer modiíicação no Edital será divulgada pelo mesmo instnrmento de publicação
efir que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabclccido, oxceto quando,
iÍrq u estio navelrnente, a altcração não aíetar a formulação das propostas;
17.3. Caso a adjudicatária não compareça para receber a Nota de Enrpcnho, no prazo dc 05
(arinco) dias consecutivos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocarj:r
dontro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação rcgular, dr: que trata o
item 8, deste Edital, o lYunicípio poderá convocar, para substituir a empresa vencedora, as
Licitantes remanescentes, na ordem de classifacação, para fazê-lo crn igual prazo e nas
condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de mclhor preço, verificando-
se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o
Processo Licitatório, observado o interesse público;
17,3.1. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser aprcsentados em origjnal
((lesde que esses possam ficar retidos e ser autuados no processo), por qualqucr processo dt:
cópia autcnticada por carl.ório competente ou por servidor da Administração ou publicação em
órqão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser
datilografados ou impressos em papel timbrado da Licitante, regislrar o número destit
Licitação, estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente
cstabclecido. A exibição do documento original ao Pregôeiro dispens,r a autonticação em
(:a rtório;
17.4. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas enr iavor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitant,r:i e dcsdc que rtào
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contrat,r(;ão;
17.5. O resultado do presente certame será divulgado no Diário OÍic:rirl do [4unrcípio, bcÍ]
como os denrais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação;
17.6. A(s) vencedoTa (cs) desta licitação deverá(ão), durante a sua i:xecução, manter as
condições de habilitação apresentadas na licitação;
17,7. O Edital completo será disponibilizado e retirado gratuitamente no Setor d(i Licitações do
Município, onde serão prestados todos os escla recimentos, caso soliclta(li)s pclos interessados,
estando disponível para atendimento nos dias úteis, das Bh às 12h, na Sede da Licitação,
dcscritos no preâmbulo deste Edital;
17.8. o Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões purarnente íormais, desde
que não reste infrinqido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
17.9. E facultada ao Prcgoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer Íase desta licitação, a
promoção de diligôncia dcstinada a esclarecer ou complementar a n:;trução do processo,
Irrr.lusivc para veri[icar a cornpatibilidade das especificações do objcto ofertado diante dos
rcquisitos prcvistos ncstc Edital c seus anexos, vcdada a inclusão postCror d(] cocumento ou
nÍormação quc clcvcria constar originariamontc da proposta ou f,r doctrinontação d(l
lrirbrlitação;
17.1O. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e aprescnt.lção de suas
propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsávt: por ('sses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório,
17,11. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade (las inÍormações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
17.12, Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superv(lniente que impeça ,t
rcalização do certame na data marcada, a sessão será automaticam(,.nte transfcrida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormeÍltc cstabclecidos, desdc
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário; L
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17.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus AnL,xos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
cxpedaente no Í\4 u n icípio;
17.15, O desatendimento de exigências formais, não essenciar:, não importará no
aÍastamento da Licitante, desde que seja possível a aíerição da sua rlualiÍica<;ão e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão;
17.16. A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e accitação, por parte da
Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
1.7.17. Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
quaisquer documentos relativos a esta licitação;
17.18. A homologação do resultado desta licitação não implicará em (lireito à contrataçào,
sa lvo disposição em contrário;
17,19. A criterio do Pregoeiro, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 10 (dez)
minutos da hora estabelecida neste Pregão;
17.20. Caso o Pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a
reunião em qualquer fase, a fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou
documentos aprcsentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para manifeslação, ou para
firomover r.liligÔncias destinadas a esclarocer ou complementar a instruçào do processo, desdc
q!c não implique ern inclusão dc documento ou inforrnação que deverril constar inicialmente;
dr:vendo proccdcr ao rcgistro cm Ata, da suspensão dos trabalhos {' a continuidade dos
1l(lsmos;
17.21. Os casos ornissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio rla equip0 dc aporo;
L'|.22. O tYunicipio reserva-se o direito de:

a) revogar, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas Tazõr.s de intr:resse público,
decorrentes de íatos supervenientes, ou anular o procedimof to licitatório, quando
constatada ilegalidade no seu processamento;

b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentaÇão dc propostas, na
forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a Formulação das mesmas;

c) adiar o recebimento das propostas divulgando, mediante aviso público, a nova data.
t7.23. O l,lunicípio poderá cancelar a Nota de Empenho que vicr a scr emitida, errl
decorrência desta licitação e cancelar a correspondente ARP, independcntemente dc
inLerpelação judicial ou extrajudicial, ficando assegurado o contraditório c o direito de deÍcsa:

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação do adjudicatário, ou quando ela For

atingida por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade
econômrca e Íinànceira'

b) o adjudicatário íor deilarado inidônea ou punida com proibição (ie licitar ou contratar
coÍn qLril rluer órgão da AdÍlinistração Pública;

c) crn cunrprirrcnto (jc detcíninação administrativa ou judicial quc declarc a nulidade da
adludrcação.

17.24. O Nlunrcípio não se obriga a adquirir os matcriais c produtos rcgistrados na Ata dc
Ilcgistro de Prcços, neÍn rnesmo das quantidades indicadas nas planilha:,, podendo promover a

aquisição em unidades de acordo com suas necessidades, podendo arnda rcalizar licitação
específica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdades (lc condiÇões c
preços/ o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do Art. 15, § 4o da L(ri
8 .666/93.
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18. DO FORO

18,1. O Município elege o foro do Distrito de Areia Branca para drrrmir qualquer questão
relacionada com o presente Edital.

Areia Branca/SE 8 de reiro de 2019.

FRANC ASSIS SILVEIRA CRUZ
goeiro
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