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EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 25020002122
LICITACAO N“ 0404.01/22-TP
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
TIPO: menor prego
REGIME DE EMPREITADA: MENOR PRECO GLOBAL POR ITEM

FORMA DE EXECUCAO INDIRETA

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria da Cultura e Turismo
LICITACAO REGIDA PELA LEI N” 8.666/93 e alteraeoes posteriores e demais legislaooes aplicaveis.
LOCAL DA REUNIAO: RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N“ 406
O Municipio de MILHA, através da Secretaria da Cultura e Turismo, torna publico, para conhecimento de
quantos possam se interessar, que, em obediéncia ao que preceitua as normas gerais da Lei Federal 8.666/93, a
Lei Complementar n° 123, de 2006 e demais normas complementares, fara realizar licitaeﬁo, na modalidade
TOMADA DE PRECOS, de acordo com as disposigoes deste instrumento.
Os Envelopes n.° 01 "DOCUMENTACAO DE HABILITACAO" e n.° 02 "PROPOSTA DE PRECO" serao
recebidos, em involucros opacos e lacrados, na Comissfio de Licitagoes, situada na RUA PEDRO JOSE DE
OLIVEIRA, N° 406, até 0 dia 26 de abril de 2022, até as 09:00 horas, no local supracitado.

I - OBJETO DA LICITACAO
1.1 - CONTRATACAO DE MAESTRO, COM EXPERIENCIA NA AREA PARA REGER A BANDA DE
MUSICA MUNICIPAL DE MILHA, CONFORME PROJETO BASICO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MILHA/CE..
1.2. A licitaoao sera realizada por POR ITEM, conforme oreamento estimado em planilhas de quantitativos e
preoos unitarios, constante do Projeto Basico;
1.3. O critério de julgamento adotado sera o de menor prego, observadas as exigéncias contidas neste Edital e
seus Anexos quanto as especiﬁcaooes do objeto.
1.4 - As especiﬁcaeoes e caracteristicas dos servieos a serem contratados constam no Anexo Ideste Edital.

2. DA PARTICIPACAO
2.1 - Poderao participar da presente licitagao todas as interessadas (PESSOAS FISICAS) pertencentes ao
ramo de atividade relacionado ao objeto da lioitaoao, devidamente oadastrados ou que atenderem a todas as
condieoes exigidas para cadastramento até 0 terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas,
observada a necessaria qualiﬁcaoﬁo, e que atendam a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentaeﬁo,
constantes deste Edital e seus Anexos;
2.1.1 - Os interessados em partioipar do presente certame poderao obter copia do edital e seus anexos 'desta
Tomada de Preoos junto a esta Comissﬁo de Licitaeﬁo, no seguinte endereoo: RUA PEDRO JOSE DE
OLIVEIRA, N° 406, no horario das 8h as 12h ou através do site https://Iicitacoes.tce.ce.gov.br/.
2.2 - Nao sera admitida nesta licitagao a participagao de pessoas ﬁsicas:
2.2.1 - Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer orgao ou entidade da
Administraeao Publica, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do amigo

87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;
2.2.2 - Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL de MILHA, nos
termos do inciso III do artigo 87 da Lei n° 8.666, de 1993, e decretos regulamentadores;
2.2.3 - Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administraeéio Publica;
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2.2.4 - Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
2.3 - O descumprimento de qualquer condicao de participacao acarretara a inabilitacao do licitante;
3. DO CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO CADASTRAL
I
3.1 - Os licitantes nao cadastrados junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA, deverao efetuar, até 03
(trés) dias antes da abertura dos envelopes de habilitacao, 0 seu cadastramento na sede da PREFEITURA
MUNICIPAL, na RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N° 406 - MILHA - Ceara, no horario das 8h as 12h e de
13h as 17h, devendo para tanto, apresentar os seguintes documentos:
3.1.2 - PESSOAS FISICAS devem apresentar os seguintes:
a) Copia da céclula de identidade (RG);

b) Copia da prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);
c) Copia do Comprovante de Residéncia(atua1izado em nome do licitante) ou Declaracao de Residéncia;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante;
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
I) Copia do comprovante de registro/inscricao na entidade proﬁssional competente (carteira de registro
proﬁssional);
3.2 - As licitantes deverao apresentar a documentaoao constante acima, em copia autenticada por cartorio
competente ou publicacao em orgao da Imprensa Oﬁcial, e protocolar na Comissao de Licitacao da
PREFEITURA MUNICIPAL de MILI-IA, situada na RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N° 406 - MILHA Ceara, no horario das 8h as 12h e de 13h as 17h;
3.3 - As licitantes CADASTRADAS deverao estar com 0 cadastro ATUALIZADO, principalmente no tocante
as certidoes e demais documentos que necessitem de atualizacao, até o 03 (terceiro) dia que antecede o certame
licitatorio.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. As panicipantes poderao ser representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais
munidos de instrumento de mandato com poderes especiﬁcos para a pratica de quaisquer atos do procedimento
licitatorio, inclusive o poder de interposicao de recursos e desisténcia expressa aos mesmos;
4.2. O credenciamento podera ser realizado pela licitante, ou seu representante, que devera comparecer no
local, data e horario indicados no preambulo deste edital, apresentar-se a Comissao Permanente de Licitacao
para efetuar credenciamento como participante desta Licitacao, munido da cépia autenticada do CPF e carteira
de identidade, ou de outro documento oﬁcial e do documento de procuracao com ﬁrma reconhecida, com
poderes para praticar todos os atos em nome da proponente, inerente a este certame;
4.2.1. O instrumento de procuracao (publica ou particular) deve constar os poderes necessarios para a
formulacao de propostas e para a pratica de todos os atos do certame, devendo vir acompanhado de cépia
autenticada dos documentos de constituicao da empresa (estatuto, contrato social ou registro de empresario
individual), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacoes em decorréncia
de tal investidura;
4.3. Cada licitante devera apresentar-se com apenas um representante legal que, devidamente munido de
instrumento habil de mandato, sera o unico admitido a intervir nas fases do processo licitatorio;
4.4. Em atendimento ao § 2° do art. 22 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, as licitantes deverao
apresentar juntamente com a documentacao dc credenciamento, cépia do CRC - Certiﬁcado de Registro
Cadastral, como condicao de participacao neste certame.

5. DAS FASES DO PROCESSO LICITATORIO
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5.1. O Prooesso licitatorio constaré de duas fases distintas:

5.1.1 - HABILITACAO
5.1.2 - PROPOSTA DE PRECOS
6. DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO E DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6.1. Até o dia, hora e no local, ﬁxados no preambulo desta Tomada de Precos, o licitante devera
apresentar a Comissao Permanente de Licitacao, simultaneamente, sua documentacao e proposta, em envelopes
separados, fechados, com indicacao em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razao
social do licitante, os seguintes dizeres:

TOMADA DE PRECOS N° 0404.01/22-TP
COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE MILHA
DOCUMENTACAO - ENVELOPE N° 1
PROPONENTE:
CNPJ/CPF:
TOMADA DE PRECOS N° 0404.01/22-TP
COMISSAO DE LICITACAO Do MUNICIPIO DE MILHA
PROPOSTA - ENVELOPE N° 2
PROPONENTE:
CNPJ/CPF:
7. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - ENVELOPE N0 1
7.1 Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitacao, a Comissao de Licitacao veriﬁcara o
eventual descumprimento das condicoes de participacao, especialmente quanto a existéncla de sancao que
impeca a participacao no certame ou a futura contratagao, mediante Consulta Consolidada de Pessoa Fisica
junto ao TCU no seguinte endereco eletronico: https://certidoes-apfIapps.tcu.gov.br.
7.2 - As consultas previstas na condicao anterior realizar-se-50 em nome do licitante ou representante legal,
por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992;
7.3 - Constatada a existéncia de sanoao e/ou eventual descumprimento das condicoes de participacao, a
Comissao de Licitacao reputara a licitante inabilitada;
7.4 - Os documentos exigidos para habilitacao a seguir poderao ser apresentados em copias reprograﬁcas
autenticadas por Tabeliao de Notas on por publicacoes em érgao da imprensa oﬁcial;
7.5 - Efetuada a veriﬁcacao referente ao cumprimento das condicoes de participacao no Certame e
inexisténcia de sancoes, a habilitacao das licitantes, sera realizada mediante a apresentacao dos seguintes
documentos:
7.6. O envelope de habilitacao quais dizem respeito a PESSOA FISICA devera conter os documentos a seguir
relacionadosz
7.6.1. Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Prefeitura Municipal de Milhﬁ, dentro do
prazo de validade.

a) Copia da cédula de identidade (RG);
b) Copia da prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);
c) Copia do Comprovante de Residéncia (atualizado em nome do licitante) ou Declaracao de Residéncia;
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d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante;
e) Certidao Negativade Débitos Trabalhistas - CNDT
f) Copia do comprovante de registro/inscricao na entidade proﬁssional competente (carteira de registro

proﬁssional);
g) Apresemar certiﬁcado de nivel superior, Graduacao ou Pos Graduaoao ligado a area de educacao ou musica
ou artes.
h) Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado, que
comprove que o licitante esteja prestando ou tenha prestado eﬁcientemente servicos compativeis em
caracteristicas, prazos e condicoes com os servicos obj etos da presente licitacao.
i) Declaracao que nao possui fato impeditivo que altere os dados para efetivacao da sua habilitacao, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores (Art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93), (cf. Anexo III - Modelo
“a”).

7.6.2 - OUTRAS EXIGENCIAS
7.6.2.1. ~ Os documentos necessarios a habilitacao e qualiﬁcacao, deverao ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de copia, devidamente autenticada.
7.6.2.2. - As certidoes exigidas para habilitacao que sejam omissas quanto ao prazo de validade, sera
considerado o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de emissao das mesmas.
7.6.2.3. Apos a iecepcao dos envelopes dos licitantes cadastrados, aComissao Pennanente de Licitagao, nao mais
aceitara documentacao de outros licitantes, e estando de posse do resultado da Habilitacao, comunicara o resultado aos
presentes.
7.6.2.4. Prosseguindo a sessao, com os licitantes cadastrados HABILITADOS, a comissao procedera a abertura
do envelope “02” Proposta de Precos, de acordo com as exigéncias deste Edital, colocados a disposicao dos
interessados para, depois, serem rubricados pelos membros da Comissao Permanente de Licitacao e licitantes
presentes.
7.6.2.5. Se possivel, sera infoimado de imediato 0 resultado da licitacao. Caso contrario, a sessao sera suspensa por
prazo considerado razoavel pela Comissao Permanente de Licitacao, sendo depois retomados os trabalhos; ou
marcar-se-a nova sessao, ocasiao que se apresentara o julgamento da Tomada de Precos.
7.6.2.6. Serﬁo inabilitados aqueles licitantes que nao cumprirem as disposicoes deste Edital, sendo-lhes entregue
intimacao especiﬁcando a razao de sua inabilitacao.
8. DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE 02
8.1. A proposta contida no Envelope "02" (Proposta de Precos) devera ser apresentada, com as seguintes
informacoesz
8.1.1. Emitida em papel timbrado, conforme modelo do Anexo II, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente assinadas, como também rubricadas em todas as suas folhas.
8.1.2. Fazer mencao ao numero da Tomada de Preco e conter a razao social da licitante, o CPF, niimero(s) de
telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereco com CEP, e, de preferéncia, com a indicacao
do banco, a agéncia e respectivos cédigos e o nfimero da conta para efeito de emissao de nota de empenho e
posterior pagamento.
8.1.3. Preco unitario e global, referidos a data da proposta com os pieoos cotados em Real, em algarismos oom
duas casas decimais; e valor global por extenso.
8.1.4. O valor maximo de cada um dos itens, nao poderao ser superiores aos valores unitarios estimados
constantes do Anexo I - Projeto Basico, deste Edital.
8.1.5. A validade da proposta, a qual nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos.

8.1.6. Data da proposta
8.1.7 Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da proponente.
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8.2. Em caso de divergéncia entre:
a) Valores unitarios e globais, prevalecera o unitario.
b) Valor numérico e por extenso, prevalece o descrito por extenso.
8.3. A validade da proposta sera contada a partir da data da abeitura do envelope “O2”.
8.2.1 - Caso a proposta seja omissa em relacao ao prazo de validade, sera considerado do item 8.1.5.
8.4. Nao serao consideradas:
a) Propostas entregues apos o prazo exigido.
b) Quaisquer ofertas que nao se enquadiem nas especiﬁcacoes exigidas.
8.5. A assinatura da proposta implica na integral aceitacao das condicoes destalicitacao e sujeicao alegislacao
aplicavel, notadamente a Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.
8.5.1. Divulgados os nomes dos licitantes habilitados, havendo inexisténcia de
recursos e/ou desisténcia expressa dos mesmos por todos os licitantes, ou apos o julgamento dos recursos, serao
abertos na mesma ou em outra sessao, apos convocagao, os envelopes "02" - PROPOSTA DE PRECOS.
8.5.2. Ultrapassada a fase de habilitacao e abertos os envelopes “02” ~ PROPOSTA DE PRECOS:
a) Nao cabe inabilitacao de qualquer licitante por motivo relacionado aquela fase,
salvo em razao de fatos supervenientes ou so conhecidos apos o julgamento.
b) Nao cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo deconente de fato superveniente e aceito pela

Comissao Permanente Central de Licitacao.
8.5.3. O preco proposto deve incluir todos os tributos, taxas e quaisquer outros custos incidentes diretamente
sobre a prestacao dos seivicos a serem contmtados.
8.5.4. N50 serao consideradas vantagens nao previstas neste Edital, nem ofeitas baseadas em outras propostas,
ressalvadas as excecoes previstas no § 3°, do artigo 44, Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.
8.5.5. Para efeito de julgamento das propostas, esta licitagao é considerada do tipo "MENOR PRECO".
8.5.6. Constituem motivos para desclassiﬁcacao:
a) Apresentacao de propostas que nao atenderem, no todo ou em parte, as disposicoes deste Edital.
I2) Apresentacao de precos excessivos (precos superiores ao praticado no mercado).
c) A critério da Comissao Pennanente de Licitacao, as propostas que apresentarem irregularidades,
defeitos relevantes ou vicios que diﬁcultem ou impossibilitem o seu entendimento.
8.5.7. Veriﬁcando-se igualdade de condicoes entre duas ou mais propostas, depois de observado o disposto no
paragrafo 2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, processar- se-a sorteio, para desempate, em ato ptlblico, para o qual
todos os licitantes serao convocados.
8.5.8. E facultada a Comissao Pennanente de Licitacao, ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitacao, a
promocao de diligéncia destinada aesclarecer ou a complementar a instnigao do processo, vedada a inclusao posterior
de documento ou infonnacao que deveria constar originalmente da proposta
8.5.9. Nao serao considerados motivos para inabilitacao ou desclassiﬁcacao, a criténo da Comissao Pennanente de
Licitacao, simples omissoes ou irregularidades formais na documentacao de habilitacao e proposta, desde que sejam
inelevantes, nao prej udiquem o perfeito entendimento e nao comprometam, restrinjam ou ﬁustrem o carater competitivo do
procedimento licitatorio.
8.5.10. Abertos os envelopes contendo as propostas de precos, sera as mesmas colocadas a disposicao para analise
e rubricas.
8.5.11. Qualquer pedido de inabilitacao ou desclassiﬁcacao, decorrente da Habilitacao ou da Proposta de Preco
devera constar, em ata, obrigando-se o licitante que fez a solicitacao a apresentar a comissao, suas razoes.
8.5.12. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassiﬁcadas, a Comissao
Permanente de Licitacao podera ﬁxar o prazo de 8 (oito) dias trteis para a apresentacao de nova documentacao
ou propostas, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassiﬁcaram.
8.5.13. Apos lavrada a ata com registro dos fatos ocorridos durante a reuniao, ela sera lida e assinada pelos

licitantes presentes.
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9. DAS IMPUGNACOES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1. A impugnacao devera ser protocolada junto ao Municipio de MILHA e dirigida a Comissao Permanente
de Licitacao, nos seguintes prazos:
a) por qualquer cidadao, até 5 (cinco) dias uteis antes da data ﬁxada para abertura dos envelopes de
habilitacao;
b) pelas licitantes, até 2 (dois) dias titeis da data ﬁxada para abertura dos envelopes de habilitacao;

9.2. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo licitatorio até
o transito em julgado da decisao a ela pertinente;
9.3. A inabilitacao do licitante importa na preclusao do seu direito de participar das fases subseqtientes;
9.4. A decisao do julgamento da impugnacao administrativa sera publicada no Portal da Transparéncia do TCE
(www.tce.ce.gov.br/licitacoes) no prazo estabelecido no art. 41 da Lei 8.666/93;
9.5. Para todas as fases abrir-se-a o prazo de 5 (cinco) dias iiteis para interposicao de recursos. O prazo em
questao podera ser dispensado, desde que haja desisténcia expressa de interposicao de recursos, por parte de
todas as licitantes;
9.6. Dos recursos interpostos sera dado conhecimento a todas as licitantes, que poderao impugna~lo no prazo de
5 (cinco) dias Liteis;
9.7. A decisao do julgamento do recurso podera ser obtida junto a esta Comissao Permanente de Licitacao ou

junto ao Portal da Transparéncia do TCE (www.tce.ce.gov.br/licitacoes).
9.8. Nao serao conhecidas as impugnacoes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante nao habilitado legalmente ou nao identiﬁcado no processo para responder pelo proponente.
10. PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
10.1. O prazo para execucao dos services sera a partir da assinatura do contrato até o ﬁnal de vigéncia, podendo
ser prorrogado conforme a Lei Federal 8.666/93.
11. DO PAGAMENTO E DA ORIGEM DOS RECURSOS
11.1. Os pagamentos serao efetuados em conformidade com os valores da proposta do licitante vencedor.
11.2. O(s) pagamento(s) ao(s) vencedor(es) sera(ao) efetuado(s) através de cheque nominal ou depésito direto na
conta, ao contiatado apos a apresentacao das respectivas faturas, notas ﬁscais e recibos a tesouraria,
correspondentes ao servico executado, depois de atestado pelo setor competente, ou de acordo com o contrato.
11.3. As despesas decorrentes da execucao dos sewioos ﬁcarao por conta da classiﬁcacao oieamentaria prevista no
Orcamento do Municipio com as seguintes dotacoesz Exercicio 2022 Atividade 1101.131220052.2.064
Manutencao da Secretaria da Cultura e Turismo, Classiﬁcacao economica 3390.36.00 Outros serv. de
terceiros pessoa fisica
12. DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO
12.1. A adjudicacao e Homologacao da presente licitacao sera feita por cada ordenador de despesas, solicitantes
e sera efetivada mediante termo circunstanciado, obedecida a ordem classiﬁcatoria, apos ultrapassado 0 prazo
recursal.

13. DA CONTRATACAO
13.1. lntegra o presente instrumento, sob a forma do Anexo IV, a Minuta do Contrato cujas disposicoes
disciplinarao as relacoes entre o MUNICIPIO DE MILHA e o licitante vencedor.

13.2. O MUNICIPIO DE MILHA convocara o licitante vencedor, que terao prazo maximo de 05 (cinco) dias
para assinar o respectivo contrato.
13.3. Havendo recusa na assinatura do Contrato, é facultado a Contratante, independentemente da aplicaeao das
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sancoes administrativas ao licitante faltoso, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para
fazé-lo em igual prazo e nas condigoes propostas pelo primeiro classiﬁcado.
13.4. Podera ser prorrogado o prazo de vigéncia do contrato, conforme art. 57° da Lei Federal 8.666/93, por
interesse e iniciativa das partes, onde os precos poderao sofrer reajuste apos 0 periodo de 12 (doze) meses, tomando
como base o indice oﬁcial da variaqao de preoos, o IGPM-FGV.
14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
14.1. A contratada sujeitar~se-a, em caso de inadimplemento total ou parcial de suas obrigacoes, as sancoes dos
artigos 86 a 88 da Lei n.° 8.666/93, especialmente adverténcia, suspensao tempoiaria de paiticipacao em licitacfies, e as
multas a seguir descritas, sem prejuizo das sancoes legais e responsabilidades civis e cnminais:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor global a ser contratado, em caso de recusa do licitante vencedor
em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento de sua oonvocacao
expressa;
b) 0,3% (ties décimos por cento) ao dia, sobre o valor da Contratacao, até o
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de (1) atraso, superior a30 (trinta) dias, na
execucao do sewico, e/ou (II) desisténcia de cumprir o Objeto Licitado.
14.2. As multas, aplicadas apos regular processo administrativo, serao descontadas de quaisquer créditos d 8

contratada junto ao MUNICIPIO DE MILHA e, na sua inexisténcia, cobiadas administrativa ou judicialmente.
15. DAS DISPOSICOES FINAIS
15.1. A autoridade competente para a aprovacao do procedimento licitatorio podera revoga-lo em face de
razoes de interesse piiblico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suﬁciente
para justiﬁcar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante
ato escrito e devidamente fundamentado.
15.2. As informacoes administrativas relativas a Licitacao serao prestadas pela Comissao de Licitacoes,
situada na RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N° 406, no horario de 08:00 as 12:00hs e de 13:00hs as 17:00
horas.
15.3. As informacoes relativas a Licitacao serao repassadas também pela Comissao de Licitacoes, através do
fone: (85) 99684.6419.
15.4. Para dirimir qualquer oontrovérsia decorrente deste ceitame licitatorio, o foro competente é o da Comarca de
MILHA, Estado do Ceara, excluido qualquer outro.
15.5. Fica ressalvada a possibilidade de alteracao das condic6es contratuais em face da superveniéncia de
normas Federais, Estaduais ou Municipais, disciplinando a matéria.
15.6. A Administracao reserva-se o direito de exigir documentacao comprobatoria do cumprimento de todas
as exigéncias legais provenientes da execucao dos servicos, bem como a promocao de diligéncia destinada a
esclarecer a instrucao do processo (§ 3° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93).
15.7. Os casos omissos, assim como as diividas surgidas, serao resolvidas pela Comissao de Licitacao, nos
'
" p endente.
termos da legislacao
15.8. Rege a presente licitacao,
'
po r TOMADA DE PRECOS a Lei Federal 8.666/93, Lei ComplementaI‘
123/2 006 e restante legislacao sobre a matéria, bem com o o contrato objetivado, notadamente quanto aos caso S
' alter ac oes, rescisao e recebimento de seu objeto.
omissos, eventuais
16. DOS ANEXOS

16.1. Constituem anexos deste edita
' 1 , dele fazendo parte integrante:
ANEXO I - Projeto Basico.
ANEXO II - Modelo da Proposta de Precos.
ANEXO III -Modelo das declaracoes.
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ANEXO IV - Minuta de Contrato.
17. DO FORO
17.1. As questoes decorrentes da execucao deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serao processadas e julgadas na Comarca do Municipio de MILHA, com exclusao de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alinea "d" da
Constituicao Federal.

MILHA - CE, 07 de abril de 2022

GABRIELA OLIVEIRA
Presidente da CPL
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