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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N“ 0912111121-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 0| I2000I/2I
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP)
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA (Gabinete do Prefeilo, Sec. de Pianejarnento, Adm e Finanqas,
Sccretaria dc Desenvolvimento Agrério, Secretaria dc Sande / FMS, Secretaria de Educacﬁo, Sec. Assist.TrabaIho
Empreededorismo e I, Sec de Obras. lnfraestrutura e Urbanismo)

oRc:A0 GERENCIADOR: SECRETARIA DE EDUCACAO
MODALIDADE DA |.|cm\cA0= PREGAO
TIPO: MENOR PRECO POR ITEM
O Municipio de MILHA através da Gabinete do Prefeito, Sec. de Planejamenlo, Adm e Finanqas, Secretaria dc
Desenvoivimento Agrério, Secretaria de Sande / FMS, Secretaria de Educacﬁo, Sec. Assist.Trabalh0 Empreededorismo e I,
Sec de Obras, Infraestrutura e Urbanismo, Ieva ao conhecimento dos interessados que as 09:00 horas do dia 05 dc janeiro

dc 2022. na RUA PEDRO 10512 DE OLIVEIRA, N” 406 CENTRO MILI-IA. faré realizar licitaqio na modaiidade Pregﬁo

presencial, do tipo menor prego por item, conforme condiqﬁo que trata do objeto, mediante as condiqoes estabelecidas
neste edital e seus anexos.
REFERENC IA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo utiiizadas seréi observado 0 horério dc Brasiiia./DF.

1. DA LEGISLACAO
l.l O Edital da present:-: Iicita¢:3o pﬁblica reger-se-51, principalmente, pelos comandos Icgais: Lei n° 8.666/93, e alteragoes
posteriores, Decreto 3.555/00, Lei 11° 10.520/02, Lei Complementar n.° I23/O6 e alteraeoes posteriores, as demais
Iegislaqﬁo em vigor e nas exigéncias deste Edital e seus Anexos.
2. D0 OBJETO
2.1 O objeto desta Iicitaoﬁp é REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E _EVENTUAL AQUISICAO DE

COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MILHA/CE, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MILI-IA/CE., conforme especificaqﬁes e

quantidades estabelecidas no anexo I deste Edital.

-

2.2 A licitagzﬁo seré subdivida POR ITEM, facuitando-se ao Iicitante a participagﬁo em quantos itons forem de sen
mleresse.
2.3 O critério de julgamento adotado seré 0 manor preqo. POR ITEM, observadas as exigéncias contidas nesle Edital e
seus Anexos quanto as especiﬁcaqﬁcs do objcto.
2.4 Integram este Edital, para todos os ﬁns e efeitos, os seguintes anexos:
2.4.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
2.4.2. ANEXO ll - Modelo da Proposta de Preeos Escrita
2.4.3. ANEXO III - Modelo das declaragzoes
2.4.4. ANEXO IV - Minula de Ata de Registro de Preqos
2.4.5. ANEXO V - Minuta do contrato
3. DOS DRGAO(S) PARTIClPANTE(S)
3.1 Os orgﬁos participantes sﬁo: S50 participantes os seguintes érgﬁosz Gabinete do Prefeito, Secretaria de Educacﬁo,
RITA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA. N‘ 406 CENTRO MILHA

- 1 -

J

K/I]

Estado do Ceara
_
~
GOVERNO MUNICIPAL DE MILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA

£1-

‘H.

s-ﬁ‘*"o

GOWIQ
-w

0-.

Q‘
“

Secretaria de Saude / FMS. Sec. Assist.Trabalho Empreededorismo e I, Sec. de Planejamento, Adm e Finangas, Sec de
Obras, Inﬁ-aestrumra e Urbanismo, Secretaria de Desenvolvimento Agrario. Sendo a SECRETARIA DE SAUDE a

entidade gerenciadora do processo;
3.2 Podcrao ulilizar-se da Ara de Registro de Preeos, ainda, qualquer orgao ou enlidade da Adrninistraeao que nao tenha
participado do certame. mediante prévia consulta ao organ gereneiador, desde que devidamente comprovada a vantagem e
respeitadas, no que couberem. as condigoes e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666, de I993;
3.2.1 Cabera ao fornecedor beneﬁciario da Ata de Registro de Preqos, observadas as condieoes nela estabelecidas, optar
pela aceitaeao ou nao do fornccimemo, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que est:
fomecimento nao prej udique as obrigaeoes anteriormente assumidas;
3.2.2 As aquisieoes ou contrataeoes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, pot orgao ou entidade, a
50% (cinqiienta por cemo) dos quantitalivos regislrados na Ata de Registro de Preqos.
3.2.3 As adesoes a ala de registro de preqos nao podera exceder. na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
regisrrado na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador e organs participantes. independente do numero de orgaos
nao participantes que aderirem.

3.2.4 Em caso de eventual inadimplemento contranial, cabera ao orgao aderente a responsabilidade pela imposieao de
penalidade ao fornecedor faltoso. comunicando o fato ao orgao gerenciaclor.
3.3 Todo orgao, antes de contratar com 0 fomecedor registrado, deve assegurar-se que a contrataeao arende a seus
interesses, sobretudo quanto aos valores praticados.

4. ms CONDIQOES or; PARTICIPACAO
4.1 Poderao participar deste Pregao ernpresas interessadas, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desla
licitagao, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a

documentaeao, constantes deste Edital e sens Anexos.
4.2 N80 sera admilida nesta Iicitaeao a partieipaqao dc pessoas fisicas:
4.2.1 Nao poderao participar desta licitaqao a empresa que estiver sob faléncia, concordata ou que esteja suspensa de licitar
e/on declarada inidonea pela Administraqao Publica ou impedida legalmente;
4.2.2 Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer orgao on emidade da Administraqﬁo Publica,
seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei n° 8.666, de

I993:
4.2.3 Que estejam impedidas de Iicitar e de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA, nos IBFITIOS do

arligo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;
4.2.4 Que estejam proibidas de contratar com a Administraeao Publica, em razao de saneﬁo restritiva dc direito decorrentc
de infraeao administrativa anibiental, nos temios do anigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605. dc I998;
4.2.5 Que tenham sido declaradas inidoneas para lieitar ou contratar com a Administraqao Publica;
4.2.6 Que estejam reunidas em consorcio;
4.2.7 Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;
4.2.8 Estrangeiras que nao funcionem no Pals;
4.2.9 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedaeoes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993.

4.3. O descumprimemo de qualquer condiqao de participaeao acarrelara a inabilitaqao do licitante
5. DO CREDENCIAMENTO
5.] Tratando-se do(a) representante legal da licitante, devera no horario indicado no preﬁmbulo deste Edital, apresentarse ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregﬁo, munido da copia autenticada dos
documentos de identiﬁcagao e do documento que lhe dé poderes para manifestar-se durante 0 credenciamento, a reuniﬁo do
abenura dos envelopes Proposta e Documentaeao relativos a este Pregao.
5.I.l Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante estatuto Otl
contrato social. com todas as alteraeoes ou consolidaeao respectiva, acompanhado da copia autenticada de documento dc
identiﬁcaqsao oﬁcial com foto (carteira de identidade ou outro equivalente). prova de inscﬁeao no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF) do socio administrador e/ou representante legal e procuragao publica ou particular da licitante (especiﬁca
para Pregao 0912.01/2 I -SRP), reconhecida ﬁrma, com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em sen
nome em qualquer fase deste Pregﬁo, acompanhada da copia autenticada de documento de identiﬁcaeao oﬁcial com foto
(Carteira de ldentidade on outro equivalente) e a prova de inscrieao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) do(a) outorgado

(a);
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5.1.2 0 documento devera dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances verbais, negociar
preqos, declarar a inteneao de interpor recurso, renunciar ao direito de interposicﬁo de recursos, enﬁm, para praticar em
nome da Iicitante todos os atos pertinentes a este Pregao;
5.1.3 Caso 0(a) representante seja socio(a). proprietari0(a), dirigente ou assemelhado(_a) cla empresa Iicitante. copia
autenticada do estatuto ou contrato social, com todas as alteraooes ou consolidagao respectiva, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaqoes em decorréncia dc tal investidura, acompanhado da copia
autenticada de documento de identificaeao oficial com foto (Carteira de Identidade ou outro equivalente) e a prova do
inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) do(a) mesmo(a);
5.2 O(a) Iicitante ou representante legal devera apresentar também no credenciamento, ao pregoeiro, a declaraeao de
habilitacao (cf. Anexo Ill - Modelo "a");
5.3 Cada credenciado podera representar apenas uma Iicitante;
.
5.4 0(a) Iicitante ou representante legal da Iicitante que nao se credenciar perante ao Pregoeiro ﬁcara impedido de

participar da fase de lances verbais, de negociaeao de preeos. de cleclarar a intenqao de interpor recurso. de renunciar ao
direito de interposicao de recursos. enfim. para representar a Iicitante durante a reuniao de abertura dos envelopes Proposta
ou Documentaoao relativos a este Pregﬁo.
5.4.| nesse caso, a Iicitante ﬁcara excluida da etapa de lances verbais e mantido o seu preoo apresentado na
proposta escrita, para efeito de ordenacao das propostas e apuracao do menor preco.
5.5 Se tratando da(s) empresa(s) que pretender (em) se utiIizar(em) dos beneﬁcios previstos nos art. 42 a 5.6 da Lei
complementar I23/06, devera(ao) apresentar fora dos envelopes, no memento do credenciamento, declaracao que se
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (cf. Anexo III - Modelo "c").
5.6.l A n50 apresentacao da declaraqao prevista no item acima nao impedira a participacao na licitacao, porém, 0(a)
participants nao tera direito a usufruir dos direitos previstos nos art. 42 a 49 da Lei complementar I23/06.

5.6.2 0(a) Iicitante que se declarar como microempresa ou empresa de pequeno porte fora dos limites de
faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n“ 123/06, no ano ﬁscal anterior, ficaré sob pena de ser
declarado inidoneo para licitar e contratar com a administracio ptiblica, sem prejuizo das demais saneoes, caso
usufrua ou tente usufruir indevidamcnte dos beneﬁcios ja previstos na lei.
5.6.3 As microempresa ou empresa de pequeno porte que tenham auferido, no ano calendario anterior, receita bruta até 0
limite de 4.800.000,00 (quatro milhoes e oitocentos mil reais), gozarao dos beneﬁcios previstos nos art. 42 a 49 da Lei
Complementar I23/06. confonne o disposto no art. 34, da Lei H.488, de I5 de junho de 2007, desde que também

apresentem declaracao, ﬁrmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima.
5.7 Os documentos necessarios ao cadastio e qualiﬁcagao, cnedenciamento e a habilitacao poderao ser apresentados em original,
por qualquer processo de copia, autenticada por Cartorio competentc ou pelo Pregoeiro e equipe dc apoio, ou publicaqﬁo
em orgao da imprensa oﬁcial.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E 0 RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

"

6.1 A abeitura da presente licitaeﬁo dar-se-a em sessao publica, na data, horario e local indicados no preambulo deste

Edital, quando o representante legal de cada Iicitante devera apresentar ao Pregoeiro, simultaneamente, além do
credenciamento e da declaracao de habilitaeao (cf. Anexo Ill - Modelo "a"). a proposta escrita e a documentaqao. em
envelopes separados, fechados e rubricados no fecho e, de preferéncia, opacos, contendo em suas panes extemas e frontais,
em caracteres destacados. além da razﬁo social da Iicitante, os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA
PREGAO PRESENCIAL N” 0912.0!/2l-SRP
ENVELOPE PROPOSTA
NOME DO PROPONENTE COM CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILI-IA
PREGAO PRESENCIAL N“ 0912.0:/21-s1u>
ENVELOPE DOCUMENTACAO
NOME DO PROPONENTE com CNPJ
6.2 Sera admitido 0 encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante recibo on
aviso de recebimento, desde que entregues até OI (uma) hora antes da abertura da sessao publica.
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6.2.l Nessa hipotese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em involucro Iinico, endereqado diretamente a
Comissao, com a seguinte identiﬁcagao:

A corvnssao DE LICITACAO
PREFE_1'I'URA MUNICIPAL on MILHA

PREGAO PRESENCIAL N° 0912.01/21-SRP
6.3 Os envelopes que nao forem entregues nas condicoes acima estipuladas nao gerarao efeitos como proposta.
6.4 A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara o Iicitante as sangoes previstas neste Edital.
7. DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE PROPOSTA
7.1 A proposta contida no Envelope Proposta devera ser apresentada. também, com as seguintes informaeoes:
7. I .l emitida em papel timbrado. por computador ou por uma planilha gerada pelo proprio sistema, do
preferéncia, redigida com clareza. sem emendas, rasuras, acréscimos on entrelinhas, devidamente assinada, como também
rubricadas todas as suas folhas;

7. I .2 fazer mengao ao numero deste Pregao e comer a Iazao social/nome da Iicitante, o CNPJ/CPF, nun1ero(s)
de telefone-(s) e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo enderego com CEP. e, de preferéncia, com a indicaqao do banco,
a agencia e respectivos codigos e o numero da conta para efeito de emissao de nota de empenho e posterior pagamento;
7.1.3 indicar a marca ofertada da cada produto cotado, quando for o caso;
7.1.4 conter 0 nome, estado civil, ntimero do CPF (MF) e do documento de Identidade (RG), endereco e cargo
na empresa, da pessoa que ﬁcara encarregada da assinatura do Contrato;
'
7.1 .4.l caso as informagoes de que trata o subitem 7.1.4 nao constem da proposta. poderao ser
encaminhadas posteriormente.
7.1.5 indicar o prazo de execueao;

7. I .6 indicar 0 prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sesserlta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao;

7.1.6.1 Caso os prazos estabelecidos nas Condieoes anteriores nao estcjam indicados na proposta, os
mesmos serao considerados como aceitos pela Iicitante para efeito de julgamento.
7. I .7 cotar os precos na forma solicitada no modelo da Proposta de Precos de que trata o Anexo II e,
preferencialmente, o global da proposta;
7.1.8 apresentar quaisquer outras informaooes julgadas necessarias e convenientes pela Iicitante.

7.2 Em nenhuma hipotese podera ser alterado o conteudo da proposta apresentada, seja com relacao a preco, pagamento,
prazo ou qualquer condicao que importe a modiﬁcacao dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar
evidentes erros materiais. alteraooes essas que serao avaliadas pelo responsavel do Orgﬁo Gerenciador.

7.3 Serao corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer enos aritmético e o preeo global da proposta, st

faltarz
7.4 a falta de data e/ou rubrica da proposta podera ser suprida pelo representante legal presente a reuniao do
abertura dos envelopes Proposta com poderes para esse ﬁm;
7.5 a falta do CNPJ e/ou endereco completo podera também ser preenchida pelos dados constantes dos
documentos apresentados dentro do envelope Documentacao.
7.6 A apresentacao da proposta implica plena aceitaeao, por parte do Iicitante, das condiqoes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
8. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
.
8.1 O (a) Pregoeiro(a) veriﬁcara as propostas apresentadas, desclassiﬁcando aquelas que nao estejam em conformidade

com os nequisitos estabelecidos neste Edital. que sejam omissas. apresentem inegularidades ou defeitos capazes de
diﬁcultar o julgamento.
8.2. A desclassiﬁcaoao de proposta sera sempre fundamentada e registrada em Ata.
8.3. 0(a) Pregoeiro(a) classiﬁcara o autor da proposta de menor preco e aqueles que tenham apresentado propostas em
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a de menor preeo, para participaeao na fase de
lances.

8.3.1. Quando nao forem veriﬁcadas, no minimo, n-es propostas escritas de preeos nas condieoes deﬁnidas no subitem
anterior, O Pregoeiro classiﬁcara as melhores propostas subsequentes. ate o maximo de trés, para que seus autores
RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA. N“ 406 CENTRO MILHA
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participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os pl'BQOS oferecidos.

9. pa FORMULACAO oos LANCES

9.1 Classiﬁcadas as propostas, de acordo com o Edital, o(a) Pregoeiro(a) dara inieio a etapa de apresentacao de lances
verbais pelos Iicitantes, que deverao ser fomiulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
9.1.1 O lance devera ser ofertado pelo preco unitario POR ITEM.
9.2 O(A) Pregoeiro(a) convidara individualmente os licitantes classificados, de f0ITl1ﬁ. sequencial, a apresentar lances
verbais. a partir do autor da proposta classiﬁcada de maior preco e os demais, em ordem decrescentc dc valor.
9.3 A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara a exclusao do Iicitante da etapa
de lances e a manuteneao do Iiltirno preco por ele apresentado, para efeito de ordenacao das propostas.
9.3.1 Caso sejam identiﬁcadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, sera realizado sorteio para deﬁnir qual das
licitantes primeiro podera apresentar nova oferta.
9.3.2 Somente apos o procedimento de desempate, quando houver, e a classiﬁcacao final dos Iicitantes, sera cablvel 13
negociacao de preco junto ao fornecedor classiﬁcado em primeiro lugar.

9.4 Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o criterio de desempate sera aquele previsto no
artigo 3°, § 2°, da Lei n° 8.666. de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens e sen/icos:
a) produzidos no Pais;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.
9.4.1 Persislindo o empate. o critério de desempate serzi o sorteio.
9.5 Apurada a proposta ﬁnal classiﬁcada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) podera negociar com o Iicitante para que
seja obtido melhor preco, observado o critério de julgamento, nao se admitindo negociar condicoes diferentes daquelas
previstas neste Edital.

9.6 Apos a negociaeao do preco, o(a) Pregoeiro(a) iniciara a fase de aceitaeao e Julgamento da proposta.

I0. on DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
10.1 Apos a analise das propostas. serao desclassilicadas, as propostas que:
10.1.1 Sera desclassificada a propostajlance vencedor, que apresentar preqo ﬁnal superior ao preco maximo
ﬁxado/estimado pela administracao, constante no Anexo I - Termo de Referéncia, e conforme entendimentos do TCU
(Acordao n° 4.852/2010-Segunda Camara, Acordao n° 655/2011-Primeira Camara, Acordao n° 3.38Il20l3- Plenario,
Acordao n° 1549f20l7 -Plenario), ou que apresentar preco man ifestamente inexequivel;
10.1.2 Para ﬁns dc veriﬁcacao da inexequibilidade dos precos propostos, podera ser utilizado como parﬁmetro
de afericao o previsto no §1° do inciso ll do art. 48 da Lei n° 8.666I93. seguindo a orientacao dada pelo Tribunal dc

Contas da Uniao - TCU no Acordao n° 697/2006 - Plenario - Processo n° 019.054/2005-7 - Relator: Min. Ubiratan Aguiar;
10.2 Aplicada a regra do art. 48 supracitado, e a Iicitante apresentar prego presumidamente inexequivel, Ihe sera dado
oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, seguindo a orientacﬁo dada pelo Tribunal dc Contas da
Uniao - TCU no Acordao n° 1244/2018-Plenario.

11. DA oocumsnraeao DE I-IABILITACAO
I 1.1 Como condicoes prévias ao exame da documentacao dc habilitacao do Iicitante detentor da proposta classiﬁcada em
primeiro lugar, 0 Pregoeiro veriﬁcara 0 eventual descumprimento das condicoes dc participacao, especialmente quanto i

existéncia de sancao que impeqa a participacao no certame on a futura contratacao, mediante as seguintes consultas:
a) Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS (http:/£\I'w\v.portaItransparenciagov.br/sancoes/ceis)_;
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP (http:.1/wwwportaltransparenciagov.br/saiicocsfcnep);
c) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e lnelegibilidade
(l1t_tp_;.-I/ww\v.cni.j us.br/intprolgidade_admfconsuItar Q requerido.php);
1 1.2 As consultas previstas na condicao anterior realizar-se-ao em nome do Iicitante e também de seu socio
majoritariofadministrador on representante legal, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992;

11.3 Constatada a existéncia de sancao e/on eventual descumprimento das condicoes de participacao, o pregoeiro reputarﬂ
a Iicitante inabilltada;

11.4 Efetuada a veriﬁcacao referente ao cumprimento das condigoes de participacao no Certame e inexisténcia de sancoes,
a habilitacao das Iicitantes sera realizada mediante a apresentaeao dos seguintes documentos:
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11.5. Relatives £1 Habilitaeﬁo Juridica:
a. No caso de cmpresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;
b. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto

ou contrato social em vigor. devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhados de todas as
alteracoes ou da consolidacao respectiva;

c. No caso de soc iedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhados de todas as alteracoes on da consolidacao respectiva;
d. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pals: decrcto de autorizacao;
e. CCME1 - Certiﬁcado de Condieao dc Microempreendcdor Individual, no caso dc Microempreendedores lndividuais;
I‘. Apresentar copia autenticada de documento de identiﬁcacao oﬁcial com foto (Carteira de Identidade ou outro
equivalente) e a prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas ICPF) do socio administrador e/ou representante legal
da empresa;
III No caso do representante da empresa seja procurador, a empresa devera apresentar também procurac:-"io publica ou

particular reconhecida ﬁrma, com poderes para que a pessoa possa representar em seu nome em qualquer fase deste
Pregao, acompanhada da copia autenticada de documento de identiﬁcacao oﬁcial com foto (Carteira de Identidade ou outro
equivalente) e a prova cle inscricao no Cadastro de Pessoas I-‘isicas (CPF) do(a) outorgado(a);
i
g. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ICNPJ), com data dc emissao nao superior a 180 (cento e
oitenta) dias.

11.5.1 Relativos 1| Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/’Seguriclade Social, mediante certidao conjunta negativa de débitos, ou

positive com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
b. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual. do domicilio ou sede do Iicitante, pertinente ao sen ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;
c. Prova dc regularidade para com a Fazenda Municipal. do domicilio ou sede do Iicitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com 0 objeto contratual;
d. Prova de regularidadc relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), mediante Certiﬁcado de
Regularidade do FGTS;

e. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho. mediante Cenidao Negativa dc Débitos
Trabalhistas (CNDT), ou certidao positiva com efeitos de negativa.
1 1.5.2.1 Caso a Iicitante detentora do menor preco na condicao dc microempresa ou empresa de pequeno porte, deveri

apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao, sob pena de ser inabllitado.
11.5.2 Relativos a Qualiﬁcaeao Econiimico-Financeira:
a. Ccrtidao negativa dc faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurldica, ou de execucao
patrimonial, expedida no domicllio da pessoa fisica, dentro do prazo de validade previsto na propria certidao, ou, na
omissao desta, com data de emissﬁo nao superior a 30 (trinta) dias;
b. balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei B
registrado na Junta Comercial.
.
1) sociedade criada no exerclcio em curso:
- fotocopia do Balanco dc Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicilio da Iicitante;
2) Para sociedades anonimas, regidas pela Lei n° 6.404/1976, o balance patrimonial e as demonstracoes contabeis do
ultimo exerclcio social devem ter sido, cumulativamente:
- registrados e arquivados na junta comercial;
- publicados na imprensa oﬁcial da Uniao, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a
sede da companhia;
- publicados em jomal de grande circulaqao editado na localidade em que esteja situada Iambém a sede da companhia.

3) o balanco pan-imonial e as demonstracoes contabeis deverao estar assinadas pelo representante legal da empresa e por
Contador ou por outro proﬁssional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

4) o balanqo patrimonial a ser apresentado, devera ser referente ao cxerclcio/ano de 2020 conforme o art. 1.078, do
Codigo Civil e posicionamento do TCU (Ac6rdﬁo2.669/2013, Acordao 199972014, Acordao I16/2016-Plemirio e
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Acérdﬁo 2.145/17-Plenario). sob pena de inabilitaciio.
c.O Microempreendedor Individual-ME] que no ano-calendario anterior nao tenha auferido receita bruta de até RS

81.000110 (oitenta e um mil reais), esta dispensado da apresentacao do Balanco Patrimonial e demonstraeoes contabeis do
nltimo exereicio social na forma do item anterior, conforme art. 1.179 § "2 do Codigo Civil e artigo 18-A, § 12 da Lei
Complemcmar n° 123/2006. enrretanto devera apresenlar a DASNSIMEI (Declaraeao Anual do Simples Nacional Microempreendedor Individual).

11.5.3 Relativos 9 Qualiﬁcacao Técnica:
a. Atestado dc desempenho fomecido por pessoa juridica de direito publieo on privado, comprovando aptidﬁo da Iicitante
para desempenho de atividade compativel com as caracteristicas e objeto desta licitaeao.
b. Autorizaeao para 0 exercicio da atividade de distribuicao, junt a Agéncia nacional dc Petrolco - ANP, dentro do prazo de
validade.
11.5.4 Declaragoesz

a. Declaracao que cumpre plenamente aos requisitos de habilitacao, conforme modelo anexo a este Edital (cf. Anexo III Modelo "a"):

b. Declaracao de que a empresa nao utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei n° 9.854, dc 1999,
regulamentada pelo Decreto n” 4.358, de 2002, confonne modelo anexo a este Edital (cf. Anexo lll - Modelo "b"};
c. Declaraeao que a empresa se enquadra como Microempresa ou Emprcsa dc Pequeno Porte, conforme modelo anexo 8
este Edital (cf. Anexo 111 - Modelo "c");
11.5.5.1 As declaracoes relacionadas acima e exigidas neste Edital deverao estar emitidas em papéis timbrados das
empresas e assinadas pelo 0 seu represemame legal;
l 1.5.5.2 O representame legal que assinar, pela empresa Iicitante, devera estar credenciado/habilitado para esse ﬁm;

11.5.6 Sara inabilitado 0 Iicitante que nao comprovar sua habilitacao, deixar cle apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitacao, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, e sens anexos, ressalvado o
disposto quanto a comprovacao da regularidade ﬁscal das microempresas e empresas de pequeno porte;

11.5.6.1. No caso de inabilitacao, o(a) Pregoeiro(a) retomaré o procedimento a partir da fase de julgamcnto da proposta,
examinando a proposta subseqﬂente e. assim sucessivamente, na ordem dc classiﬁcacﬁo:
11.5.7 Para ﬁns de habilitacao, o(a) Pregoeiro(a) podera veriﬁcar autenticidade de certidoes em orgios ou entidades
emissoras de certidoes por sitios oﬁciais;
1 1.5.8 N50 scrﬁo aceitos documentos com indicacao de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos;
1 1.5.9 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao ﬁxadas no Edital. o Iicitante sera declarado vencedor;
1 1.5.9.1 Caso 0 licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restricao na comprovacao de sun

regularidade ﬁscal, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias ﬂteis, a contar do momento em que for declarado
vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacao da doeumentacao, pagamento ou parcelamento
do débito. e emissao de eventuais certidocs negativas ou positivas com efeito de eertidao negativa;
11.5.9.2 A prorrogacao do prazo a que se refere o subitem anterior deveré sempre ser concedida pela Administraqﬁo
quando requerida pelo licitante, a nao ser que exista urgéncia na contrataeao ou prazo insuficiente para o empenho
devidamente justiﬁeados;
1 1.5.9.3 A nao-regularizacﬁo da documentacao, no prazo previsto, implicaré decadéncia do direito a contratacao, sem
prejulzo das sancoes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado a Administraeao convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, ou revogar a licitacao.
12. D0 RECURSO

12.1 Declarado o vencedor. qualquer licitante poderé. ao fnal da sessao pﬁblica, de forma imediata e motivada,
manifestar sua intencao de recorrer, quando lhe seré concedido 0 prazo de 03 (trés) dias para apresentar as razoes do
recurso. ﬁcando os demais licitantes, desde logo, intimados para, qucrendo, apresentarem contra razoes em igual prazo.
que comecara a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa dos seus interesses.
12.2 A falta de manifestaeao imediata e motivada do Iicitante quanto a intencao de recorrer importara a decadéncia desse
direito.

12.3 Cabe ao Pregoeiro receber. examinar e decidir os recursos. encaminhando-os a autoridade competente quando
mantiver sua decisao.
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12.3.1 A analise quanto ao recebimento ou nao do recurso, pelo Pregoeiro, ﬁcara adstrita a veriﬁcacao da tempestividade e
da existéncia dc motivacao da intencao de recorrer.
12.4 N50 serao concedidos prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou quando nao justiﬁcada a
intencao de interpor o recurso pelo proponente;

12.5 Os recursos contra decisoes do Pregoeiro nao terao cfeito suspensivo;
12.6 O acolhimento dc recurso imponara a invalidacao apenas dos atos insuscetlveis dc aproveitamento;
12.7 Nao serao conhecidas as impugnacoes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante
nao habilitado legalmeme ou nao identiﬁc-ado no processo para responder pelo proponente.

13. rm ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
13.1 A adjudicacao dar-se-a pelo pregoeiro quando nao ocorrer interposicao de recursos. Caso contrario, a adjudicaqao
ﬁcara a cargo da autoridade competente;
13.2 Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatorio.
14. DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

14.1 1-lomologado o resultado da licitacﬁo, 0 orgao gerenciador, respeitada a ordem dc classiﬁcaqao c a quantidade dc
fomecedores a serem registrados. convocara os interessados para, no prazo dc até 05 (cinco) dias, contados da data da
convocacao. proceder a assinatura da Ata dc Registro de Precos, a qual, depois de cnmpridos os requisitos de publicidade,
terao efeito dc compromisso dc fornecimento. nas condicoes estabelecidas;
14.1.1 Os prazos previstos poderao ser prorrogados uma vez, por igual periodo, quando, durante o seu transcurso, for
solicitaclo pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justiﬁcado e aceito pelo orgao gerenciador;
14.2 No caso de o Iicitante vencedor, apos convocado, nao cornparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro dc Prccos.

sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital e seus Anexos, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada A
ordem de classiﬁcacao, para, depois de feita a negociacao, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os
requisitos de habilitacao. e assinar a Ata;
14.3 O orgao gerenciador encaminhara copia da Ala aos orgaos panicipantes, se houver e quando solicitado.
15.0 DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS
15.1 A Ata dc Registro de Preqos tera vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

16.0 DA ALTERACAO E D0 CANCELAMENTO
16.1 A alteracao da Ata de Registro cie Precos e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerao a disciplina
constante na Minuta de Ata anexa ao Edital.
17.0 D0 FORNECIMENTO
17.1 A contratacao com o fornecedor registrado, dc acordo com a necessidade do orgao, sera formalizada por interniédio
dc instrumento contratualz
17.1.1 As condiqoes de fornecimento do objeto constam no edital, anexos e na Ata de Registro de Precos, e poderao ser
detalhadas, em cada contratacao especiﬁca, no respectivo pedido de conlratagzao;

17.2 O orgao convocara a fomecedora com preco registrado em Ata para, a cada contratacao, no prazo dc 05 (cinco) dias,
assinar 0 Contrato, sob pena de clecair do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no Edital e na Ata do
Registro de Precos;

17.2.1 Esses prazos poderao ser prorrogados, por igual perlodo, por solicitacao justiﬁcada do fornecedor e aceita pela
Administracao;
17.3 Antes da assinatura do Contrato ou da emissﬁo da Nota dc Empenho, a Contratante realizara consulta ao Cadastro dc
Fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA para identiﬁcar possivel proibicao de contratar com 0 Pocler
Pilblico e veriﬁcar a manutencao das condicoes de habilitacao;
17.4 A Contratada ﬁcara obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se ﬁzerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
17.4.1 As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes p0d€I‘ﬁ0 exceder 0 limite de 25% (vinte c
cinco por cento);

17.5 E vedada a subcontratacao total ou parcial, exceto nas condicoes devidamente autorizadas pela a contratante;
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17.6 A Contratada devera manter durante toda a execucao da contratacao. em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas. todas as condigoes de habilitacao c qualiﬁcagao exigidas na licitacao;
17.7 Durante a vigéncia da contratacao, a ﬁscalizaeao sera exercida por um representanle da Contratante, ao qual

competira registrar em relatorio todas as ocorréncias e as deﬁciéncias veriﬁcadas e dirimir as ddvidas que surgirem no
curso da execucao contratual, de tudo dando ciéncia a Administracao.
18.0 DA VIGENCIA DA CONTRATACAO
18.1 Cada contratacao ﬁrmada com a fornecedora tera vigéncia de acordo com as disposicoes defmidas no proprio eontrato
ou instrumento cquivalente, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
19. DO PRECO
19.1 O preco registrado podera ser revisto em face da eventual reduqao daqueles praticados no mercado, ou cm razao de
fato que eleve o custo dos bens registrados, hipotese na qual podera ser utilizado o indice [GP-M da Fundacao Getulio
Vargas.

20.0 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
20.1 As obrigacoes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no edital, anexos, na Ata dc Registro de Precos c
na minuta do instrumento de Contrato.
21.0 DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO D0 OBJETO
21.1 Os critérios de recebimento e aceitacao do objeto estao previstos no Termo dc Referéncia e na minuta do instrumento

de Contrato.
22.0 DO PAGAMENTO

22.1 O prazo para pagamento sera dc 30 (trinta) dias. contados a partir da data da aprcsentacao da Nota Fisca1lFatura pela
Contratada.
22.2 O pagamento somente sera efemado pelo servidor competente. da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que
contera 0 detalhamento dos servicos prestados.

22.2.1 A veriﬁcacao da conformidade da Nora Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das
obrigacoes assumidas.

22.3 Havendo erro na apresentacao da Nora Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ﬁcara pendcnte até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacao da situacao,
nao acarretando qualquer onus para a Contratante.

22.4 Antes do pagamento. a Contratante realizara consulta junto ao Cadastro dc Fornecedores e, se necessario, aos sitios
oﬂciais, para verificar a manutencao das condicoes de habilitacao da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo dc pagamento.
22.5 O pagamcnto scra efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito em coma corrente, na agéncia
e cstabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislacao vigente.
22.6 A{O) contratada(o) devera a cada pagamento pelos servicos prestados. apresentar guias de recolhimento dos encargos
incidentes na prestacao dos servicos (previdenciarios, lrabalhistas e tributaries}.
22.7 Sera considerada data do pagamemo o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

22.8 A Conn-atante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura
nao tenha sido acordada no contrato.

23.0 oa DOTACAO ORCAMENTARIA
23.1 As despesas decorrentes da contratacao do objeto da presente Ata de Registro de Precos correrao a cargo do organ
gerenciador e dos orgﬁos participantes ou Entidade(s) Usuario(as) da Ata. cujos Programas de Trabalho e Elementos dc
Despesas constarao nas respectivas Notas de Empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condicoes
estabelecidas no edital e ao que dispoe o artigo 62, da Lei n.“ 8.666/93 e alteracoes.

24.0 nas INFRACCIES E nas sancolzs ADMINISTRATIVAS
24.1 Cometer infracao administraliva. nos termos da Lei n° 1052012002, do Decreto n° 10.024/2019 e da Lei 8.666! 1993 a
1icitante!Adj udicataria que, no decorrer da licitacaoz
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24.1.1 Nae assinar a Ata de Registro dc Precos, nao assinar 0 contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da
proposta ou da Ata de Registro dc Precos, ou nao retirar a nota de empenho;
24.1.2 Apresentar documentacao falsa;

24.1.3 Nao mantiver sua proposta dentro de prazo de validade:
24.1.4 Comportar-se de modo inidoneo;
24.1.5 Cometer fraude ﬁscal:
24.1.6 Fizer declaracao falsa;
24.1.7 Ensejar o retardamento da execucao do certame;

24.1.8 Falhar na execucao do contrato; e
24.1.9 Fraudar a execucao do contrato;

,

24.2 A Iicitante que cometer qualquer das infracoes discriminadas no subitem anterior ﬁcara sujeita sem prejuizo da
rcsponsabilidadc civil e criminal, as seguintes sancoes:

a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prej udicado(s) pela conduta do Iicitante;
b) lmpedimento de licitar e de contratar com a Administracao Publica e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores,
pelo prazo de até cinco anos;
24.2.1 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes;
24.3 As infracoes e sancoes relativas a atos praticados no decorrer da contratacao cstao previstas neste Edital e Anexos;
24.4 A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa, observando—sc o procedimcnto previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
n° 9.784, de 1999.

24.5 A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a gravidade da conduta do infrator, o
carater educative da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado 0 principio da proporcionalidade;

24.6 As multas serao recolhidas em favor da Contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente. ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do
Municipio e cobradas judicialmente;
24.7 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fomecedores;
24.8 As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das muitas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25.0 DAS DISPOSICCES GERAIS
25.1 Ate’ dois dias oteis antes da data ﬁxada para a abertura da sessao pnblica. qualquer pessoa podera solicitar
esclarecirnentos, providéncias ou irnpugnar o ato convocatorio do pregao na forma que dispoe a Lei de Licitaqao, para

efeito da contagem deste prazo. nao sera considerado o dia do Certame.

A

25.1.1. Cabera o(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a peticao no prazo de até vinte e quatro horas.
25.1.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, scra designada nova data para a realizagao do certame,

observando-se as cxigéncias quanto a divulgacao das modiﬁcacoes no Edital.
25.2. Qualquer modiﬁcacao no Edital exigc divulgacao pelo mesmo instrumento de publicacao em que se deu o texto
original, rcabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetaré
formulacao das propostas.
25.3. Nao havendo expediente on oeorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do certame na data

marcada. a sessao sera automaticamente transferida para 0 primeiro dia llitil subsequente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao do(a) Pregoeiro(a) em contrario.
25.4. E facultada ao Pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior. em qualquer fase da licitacao, a promocao de diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de documento on informacio
que deveria constar no ato da sessao publica.
25.5. No julgamento da habilitacao e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) podera sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho ﬁmdamentado, registrado em Ata
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fns de habilitacao e classiﬁcacao.
25.6. A homologacao do resultado desta licitacao nao implicara direito a contratacao;

25.6.1. A existéncia de precos registrados nao obriga a Administracao a ﬁrmar as contratacoes que deles poderao advir
facultando-se a realizacao de licitagao especitica para aquisicao pretendida. sendo assegurado ao beneﬁciario do registro a
preferéncia de fomecimento em igualdade de condicoes.
25.7 A autoridade competente para a aprovacao do procedimento licitatorio podera revogé.-lo ern face de razoes d_e
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interesse piiblico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suﬁciente para justiticar ta]
conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oﬁcio ou por provocacao de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado.
25.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao do suas propostas e a Administracao nao sera,

em nenhum caso. responsavel por csses custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.
25.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a 0 do
vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
25.10. O desatendimemo de exigéncias fomiais nao esscnciais nao importara o afastamento do Iicitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
25.11. As normas que disciplinarn este Pregao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa entre os
interessados, desde que na o comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia, a ﬁnalidade e a

seguranca da contratacao.
25.12. Em caso dc divergéncia entre disposicao do Edital e das demais pecas que compoem o processo, prevalece a
previsao do Edital.

25.13. O Edital e seus Anexos poderao ser lidos e/ou obtidos no orgao, situado na , nos dias Iiteis, no horario das 08 horas
as 17 horas ou através do site wwv-'.tce.ce.gov.br/1icitacoes.
25.13.]. lnformacao, esclarecimentos on diividas em relacao ao Edital e seus Anexos, somente nos dias Iiteis e do

expediente da Administracao, no horario das 08 horas as 17 horas;
25.13.2. Informacoes adicionais poderao ser obtidas através do fone: (85) 996831558 Os autos do processo administrativo
permanecerao com vista franqucada aos interessados no orgao, situado na Rua Pedro José de Oliveira, n° 406 - Centro,
Mi1ha?Ce, nos dias I'1teis, no horario das 08 horas as 17 horas. 25.15. Nos casos omissos aplicar-se-50 as disposicoes
constantes da Lei n° 10.520, de 2002, Lei 8.666/93, do Decreto n° 3.555, dc 2000, da Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo do
Defesa do Consumidor, da Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n° 8.666, dc 1993, subsidiariamente.
26. DO FOR0
26.1. As questoes decorrentes da execucao deste lnstrumento, que nao possam ser dirimidas administrativamente, serao
processadas e julgadas no Foro da Cidade de MILHA, com exclusﬁo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Pregoeiro
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