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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018   

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE – DPE/SE 

PROCESSO N° 028.000.00013/2018-3 

SETOR LICITAÇÕES 

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. 

BASE LEGAL Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, 

subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Lei 

Estadual nº 6.206, de 24/09/2007, à Lei Complementar Estadual 183 

de 31 de março de 2010, à Lei Estadual 5.848, de 13 de março de 

2006, bem como aos Decretos Estaduais nº 26.531, de 14 de outubro 

de 2009, e nº 26.533, de 15 de outubro de 2009. 

OBJETO:  

 Contratação de empresa especializada na realização de exames de 

DNA do tipo DUO e TRIO, de acordo com as especificações deste 

Edital e seus anexos. 

  

PARTICIPAÇÃO 

PARA LOTE I 

EXCLUSIVA para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte a 

que se refere a Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 

147/2014 e a Lei Estadual 6.206/2007 e Cooperativas enquadradas 

no art. 34 da Lei 11.488/2007. 

 

 DIA HORÁRIO 

ABERTURA DAS PROPOSTAS 21/06/2018 10:00 horas 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 

PREÇOS 

21/06/2018 10:05 horas 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de 

Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa 

ao certame. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 

2 

EDITAL 

 

PROCESSO Nº. 028.000.00013/2018-3 

Pregão nº 002/2018 

 

1.0 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

1.1 – A Defensoria Pública do Estado de Sergipe, através deste Pregoeiro, designado pela Portaria nº 

015 de 18 de janeiro de 2018, tornam público para conhecimento dos interessados que, na data, 

horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, POR LOTE. 

1.2 – O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.  Os trabalhos serão 

conduzidos por servidores da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, denominado Pregoeiro, 

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “bbmnet 

licitações” constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço 

eletrônico, WWW.bbmnetlicitacoes.com.br 

2.0 - DO OBJETO: 

2.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a Contratação de empresa especializada para 

realização de serviços de DNA do tipo DUO e TRIO, em conformidade com as especificações 

técnicas detalhadas constantes deste Edital e seus anexos.  

3.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da respectiva dotação 

orçamentária da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. 

 

UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 

CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

PROJETO OU 

ATIIVIDADE 

ELEMENTO 

DE DESPESA 

FONTE DE 

RECURSO 

28101 03.122.0046 1329 33.90.39 0101 
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4.0 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

4.1 – Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante a 

Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para 

recebimento das propostas. 

5.0 – DA IMPUGNAÇÃO 

5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, 

dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte endereço: Travessa João Francisco da Silveira, 

(Barão de Maruim), 115, Bairro São José, CEP: 49.015-080, Aracaju/SE, das 8:00 às 12:00 horas. 

5.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o 

licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das 

propostas. 

6.0 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

PARA O LOTE I 

 6.1 - Poderão participar do processo NO LOTE I, apenas as microempresas, empresas de 

pequeno porte a que se refere a Lei Complementar 123/2006 e a Lei Estadual 6.206/2007 e 

Cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei 11.488/2007. 

 6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo 

licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar 

e de contratar, impostas pelo Estado de Sergipe. 

6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

 6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

6.2.5 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação. 

6.2.6 – isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico 

ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 

mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis 

técnicos ou subcontratados; 
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PARA O LOTE II 

6.1 - Poderão participar do processo PARA O LOTE II, os interessados que atenderem a todas as 

exigências contidas neste edital e seus anexos. 

6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo 

licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar 

e de contratar, impostas pelo Estado de Sergipe. 

6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

 6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

 6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, 

ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou 

subcontratados; 

           6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação. 

 

7.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

 7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

 7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

 7.1.3 - abrir as propostas de preços; 

 7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas; 

 7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos; 

7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de 

menor preço; 
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 7.1.7 - verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

 7.1.8 - declarar o vencedor; 

 7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

 7.1.10 - elaborar a ata da sessão; 

 7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação. 

8.0 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

 

8.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 

chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às unidades da Bolsa 

Brasileira de Mercadorias, sediadas no País (art. 3º, do Decreto Estadual 26.533/2009). 

8.2 – Os procedimentos para credenciamento para obtenção de chave e senha de acesso poderão ser 

iniciados  diretamente no site de licitações no endereço eletrônico WWW.bbmnetlicitacoes.com.br, 

acesso “ credenciamentos licitantes”. 

8.3 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser 

dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, chat, e-mail ou mensagem de 

texto, disponível no endereço eletrônico WWW.bbmnetlicitacoes.com.br. 

8.4 - A chave de identificação e a senha terão validade de acordo com as normas e procedimentos 

previstos no regulamento do sistema eletrônico bbmnetlicitacoes, e poderão ser utilizadas em 

qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 

da Bolsa Brasileira de Mercadoria, devidamente justificado. 

8.5 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante o Termo 

de Adesão, conforme regulamento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, e procuração por instrumento 

público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e 

praticar todos os demais atos e operações no “bbmnetlicitacoes”. 

8.6 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá 

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

8.7 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Defensoria Pública do 

Estado de Sergipe ou à Bolsa brasileira de Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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8.8 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

9.0 – PARTICIPAÇÃO 

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, por meio do 

sistema eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br, opção "Login", observando data e horário 

limite estabelecidos. 

 9.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário 

definidos para a abertura das propostas, conforme indicação na primeira página deste edital.  

9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.3 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o 

Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes na opção 

“consultar mensagens” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da 

sessão. 

9.4 -  Caso exista a necessidade de ser suspenso o Pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o 

pregoeiro designará novo dia e horário para continuidade do certame. 

9.5 – O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a 

adjudicação do objeto deve ser acompanhado diariamente pelos participantes por meio do portal 

“www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, 

justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 
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10.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 

de habilitação previstas no edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances. 

10.2 - Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições: 

 10.2.1 - Os serviços ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste 

Edital e seus anexos. 

10.2.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo 

apropriado do sistema eletrônico.  

10.2.3 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos, diretos e indiretos 

relativos ao cumprimento integral do objeto, envolvendo, dentre outras despesas, tributos de 

qualquer natureza, impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, direitos trabalhistas e 

previdenciários. 

10.3 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, 

contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.  

11.0 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 

11.1 - A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com 

a divulgação das propostas de preços recebidas pelo site já indicado no item 9.1, passando o 

Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.  

11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 

informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

11.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos 

licitantes serão consideradas lances.  
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11.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço 

registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor 

ofertado para o lote. 

11.3 – O sistema apresentará apenas o melhor lance de cada licitante durante a sessão pública. 

11.4 – O tempo normal de disputa será encerrado automaticamente pelo sistema. 

11.5 – Após o término do tempo normal de disputa o sistema disponibilizará um tempo extra, 

aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual se apresentará aviso de 

fechamento iminente dos lances. O tempo aleatório não ultrapassará 30 (trinta) minutos. 

11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances.  

 

12.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

12.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço" por lote, 

podendo negociar diretamente com o licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para 

que seja obtido preço melhor. 

12.1.1 – O pregoeiro convocará a licitante melhor classificada detentora de proposta aceitável 

a encaminhar, num prazo de 03 (três) dias consecutivos, a proposta final e os documentos 

de habilitação originais ou cópias autenticadas, sob pena de inabilitação e conseqüente 

desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo 

Pregoeiro, no seguinte endereço: Travessa João Francisco da Silveira, (Barão de Maruim) 

115, Bairro São José – Aracaju/Sergipe, no setor de Licitações. 

12.1.2 – Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro convocará o 

detentor da proposta subseqüente aceitável melhor classificada, a encaminhar a 

documentação definida no item 12.1.1, num prazo de 03 (três) dias consecutivos, a contar da 

convocação. 

12.1.3 – As licitantes serão convocadas através do “chat mensagens” do sistema eletrônico. 

12.1.4 – Considera-se inaceitável para todos os fins aqui dispostos a proposta que não atender 

as exigências fixadas neste Edital ou ofertarem preços manifestadamente inexeqüíveis. 

12.1.5 – Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do 

licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma 

que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexeqüíveis ou 

superfaturados. 
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12.2 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de 

habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo pregoeiro. 

 

13.0 - DA HABILITAÇÃO: 

13.1 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos 

comprobatórios de habilitação e qualificação: 

 13.1.1 - Para Habilitação Jurídica: 

  13.1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

  13.1.1.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente 

registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso 

de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais 

administradores; 

  13.1.1.3 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

13.1.1.4 - declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 

27 da Lei nº 8.666/93. 

           13.1.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira: 

 13.1.2.1 – Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial ou extrajudicial 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 

 

 

13.1.2.2 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da Lei, assinado por contador registrado no Conselho Regional 

de Contabilidade e também com a Declaração de Habilitação Profissional – DHP do Contador, 

registrado na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante deverá 

apresentar memória de cálculo, com uma casa decimal, desprezando-se as demais e com indicação 

do índice utilizado, devidamente assinada por Contador. As empresas com menos de um exercício 

financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou 

do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso; de acordo com a Lei 8.666 / 93; 
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 13.1.3 - Para Regularidade Fiscal: 

13.1.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 

Fazenda; 

         13.1.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste 

edital; 

          13.1.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o INSS (certidão negativa de 

débito – CND) e o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

          13.1.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, 

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante. 

13.1.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista: 

13.1.4.1 – Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de 

julho de 2011. 

13.1.5 - Para Qualificação Técnica:  

  13.1.5.1 – A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação 

de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para a  

prestação dos serviços de acordo com o objeto licitado. 

 

13.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia 

simples, a ser autenticada por servidor habilitado do setor de Licitação da Defensoria  Pública do 

Estado de Sergipe, mediante conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas 

perfeitamente legíveis. 

 

           13.2.1 - Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente. 

 

13.3 - Ao Pregoeiro, reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 

licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para 

atendimento. 

 

13.4 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, 

sendo vedada a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a 

habilitação. 
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14.0 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE  

PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS 

14.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às 

cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 

15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 

 14.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do 

encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas 

perderá o direito ao tratamento diferenciado. 

14.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, terminado o tempo aleatório, o 

sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1
o
 e 2

o
 

do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

14.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não 

enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada 

possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o 

pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 

12.1.1 e 13.0 deste edital. 

14.1.3 – Caso ocorra à situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro convocará o 

representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem 

classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance 

registrado para o lote no prazo de cinco minutos. 

 14.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor 

registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 

cooperativas que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser 

convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 

 14.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro 

apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante 

pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, passando a correr o prazo de três dias 

para apresentação da documentação de habilitação e da proposta de preços, conforme item 12.1.1 

deste edital. 
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  14.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante 

produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, 

antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

14.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado 

como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo pregoeiro, 

por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do 

empate de que trata esta cláusula 

14.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item 

anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, 

empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 14.1.2.2. 

14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do “chat de 

mensagens”. 

14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, 

empresa de pequeno porte ou cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta 

inferior à então mais bem classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu 

direito. 

14.1.1.4 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o 

seu direito de apresentar proposta inferior à mais bem classificada, terá, a partir da apresentação 

desta no “chat de mensagens”, o prazo de 03 (três) dias para encaminhar a documentação de 

habilitação e proposta de preços, conforme item 12.1.1 deste edital. 

14.1.5 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte 

e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de 

cada pessoa jurídica. 

 14.1.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às 

microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 2 (dois) dias úteis 

para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo 

pregoeiro. O prazo de 2 (dois) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver 

manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial. 
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15.0 - DOS RECURSOS: 

15.1 – O licitante que desejar recorrer deverá manifestar essa intenção no prazo improrrogável 

de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do ato de declaração do vencedor do lote (item 

12.2). 

15.1.1 – Havendo interposição e recursos na forma indicada no item 15.1 o pregoeiro informará aos 

recorrentes, por mensagem lançada no sistema, que poderão apresentar memoriais contendo as 

razões de recursos no prazo de 03 (três) dias após o encerramento da sessão pública e, aos demais 

licitantes, que poderão apresentar contrarazões, em igual número de dias os quais começarão a correr 

do término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos 

autos, no endereço da unidade promotora da licitação, indicado no preâmbulo deste Edital. 

15.1.2 – Os memorais de recurso e as contrarazões serão oferecidos por maio eletrônico, o 

sítio WWW.bbmnetlicitacoes.com.br, opção “RECURSO”. A apresentação de documentos 

relativos as peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, observados os prazos 

estabelecidos no item 15.1.1. 

 15.1.3 –  A falta de interposição na forma prevista no item 15.1 importará a decadência do 

direito de recorrer, podendo o pregoeiro adjudicar o objeto do certame ao vencedor na própria sessão  

e propor a autoridade competente a homologação do procedimento licitatório. 

 15.1.4 -  O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes 

classificados e desclassificados. 

 15.1.5 -  Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

15.2 - Os recursos e contrarazões de recurso de qualquer natureza devem ser endereçados ao 

pregoeiro e protocolados junto a Defensoria Pública do Estado de Sergipe – Setor de Licitações, 

localizada na Travessa João Francisco da Silveira, (Barão de Maruim), 115– Bairro São José – CEP 

nº 49.015-080, nesta Capital, em dias úteis, no horário de 8 às 12 horas, o qual deverá receber, 

examinar e submetê-los à autoridade competente que decidirá sobre sua pertinência. O recurso e 

contrarazões devem fazer menção ao número do Pregão Eletrônico, número do processo e do órgão 

solicitante da licitação. 

15.3 – O recurso contra decisão do pregoeiro somente têm efeito suspensivo em relação ao(s) lote(s) 

objeto da contestação. 

15.4 – O acolhimento do recurso importa a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de 

aproveitamento. 

 

  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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16.0 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

15.1 - Em caso de recurso, ou quando houver apenas uma proposta habilitada, ou, ainda, quando não 

se realizarem lances durante a sessão de disputa, caberá ao Defensor Público Geral da Defensoria 

Pública do Estado de Sergipe a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor. 

15.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es). 

15.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do 

procedimento. 

17.0 - DA CONTRATAÇÃO: 

17.1 – A contratação será firmada pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe, como contratante e 

a vencedora do certame como contratada. 

17.1.1 - Será firmado Contrato com o licitante vencedor, o qual terá vigência de 12 (doze) 

meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, com vistas à obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a Administração, na forma do art. 57, II da Lei 8.666/93.  

                 17.1.2- a empresa deverá comparecer no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados 

a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato. 

        17.1.3 - decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento do 

comunicado oficial para assinatura do contrato, observado o disposto no § 1º do art. 64 da Lei 

8.666/93, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à 

contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 23.0 deste edital. 

17.2 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não-comparecimento para assinatura do 

contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de 

manutenção da habilitação, será aplicado o disposto no inciso XIII, do artigo 15, do Decreto Estadual 

nº 26.531/2009, com a convocação do licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta 

classificada, obedecida às exigências de habilitação do tópico 13 deste edital. 
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17.2.1 - O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração do 

Contrato, observado as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame. 

17.3 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões determinados pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, na 

forma do artigo 65 § 1º da Lei nº 8.666/93. 

17.4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será formalizado por 

escrito e também integrará o Contrato. 

17.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos arts. 77 

e seguintes da Lei nº 8.666/93. 

17.6 – A contratada deverá prestar garantia contratual, no valor correspondente a 1% (um por cento) 

do valor do contrato, podendo optar por fiança-bancária, seguro-garantia ou caução em dinheiro ou 

em títulos da dívida pública, conforme art. 56 I, II e III da lei 8.666/93, c/c art 31, inciso III. 

17.6.1 – A perda da garantia poderá ocorrer se a empresa faltar com o prometido, ou em 

conseqüência do desconto de débitos ou multas em que a contratada incidir e não recolher no tempo 

devido, bem como deixar de corrigir erros ou falhas existentes até o prazo do recebimento definitivo. 

Nestes casos, a Defensoria Pública do Estado de Sergipe poderá incorporar ou cobrar a garantia 

concedida, até o limite devido pelo contratado. 

17.6.2 – A garantia fornecida deverá ser válida até a data prevista para o recebimento 

definitivo, quando poderá ser liberada pelo Contratante. 

 

18.0 - DO REAJUSTE, DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DA 

REPACTUAÇÃO 

 

18.1 – O preço será fixo e irreajustável. 

18.2 – Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, nos termos do art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93, a ser efetivado por meio de Termo Aditivo. 

18.3 – Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a Administração poderá 

repactuar com o contratante, com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas. 

18.3.1 – eventuais repactuações subseqüentes deverão observar o interregno mínimo de um 

ano, contado a partir da última repactuação contratual ocorrida; 
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18.4 – Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de 

mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a 

assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração. 

 

18.5 – A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, deverá ser promovida 

mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da consultoria 

jurídica do órgão ou entidade contratante.  

18.6 – Nos contratos cuja duração, ou previsão de duração, ultrapasse um exercício financeiro, 

indicar-se-á o crédito e respectivo empenho para atender à despesa no exercício em curso, bem como 

de cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em exercício futuro, com a declaração de 

que, em termos aditivos ou apostilamentos, indicar-se-ão os créditos e empenhos para sua cobertura. 

18.7 – O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir: 

 

            I – da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório; ou 

 

18.8 – Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data da última 

repactuação ocorrida. 

 

18.9 – Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no 

primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação. 

 

 

19.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1 - Compete à Contratante: 

a) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem 

necessários os serviços; 

b) Acompanhar e fiscalizar, a perfeita execução do contrato, cabendo registrar todas as 

ocorrências relacionadas e determinar o que for necessário à regularização das falhas, faltas 

ou impropriedades; 

c) Atestar a nota fiscal/fatura para efeito de pagamento; 

d) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no contrato. 
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20.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1 - Compete à Contratada: 

a) Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do Edital e 

discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas no Projeto 

Básico;          

b) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação        

exigidas na licitação; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Defensoria Pública do Estado de Sergipe 

ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante; 

d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, sem prévia 

e expressa anuência; 

e) Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante; 

 

21.0 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

21.1 - Os serviços deverão ser prestados conforme Projeto Básico anexo a este Edital. 

21.2 – A realização do serviço da presente licitação dar-se-á de acordo com art. 73, inciso I, alíneas 

“a” e “b” da lei nº 8666/93. 

21.3 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele 

relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do objeto contratado. 

22.0 - DO PAGAMENTO:  

22.1 – Os pagamentos serão realizados de acordo com a lei; 

22.2 - O pagamento será efetuado mensalmente, após liquidação da despesa por meio de crédito em 

conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, 

mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada e atestada pelo setor 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da DEFENSORIA. 

22.3 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de 

cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, perante o 

FGTS – CRF, Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do contratado. 
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22.4 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

22.5 - Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do 

contratado, o prazo previsto no item 22.2 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva re-

apresentação. 

22.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.  

22.7 - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor, o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE. 

23.0 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1 Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a 

proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes sanções, 

garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo com as disposições do Decreto Estadual nº 

24.912/07: 

23.1.1 - advertência; 

23.1.2 – multa, observados os seguintes limites máximos: 

 a) multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado; 

b) multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não 

cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento 

equivalente; 

23.1.3 - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos; 

23.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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§ 1º O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos 

devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de 

conformidade com a variação do INPC, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. 

 

§ 2º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia 

útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

24.0 -  DISPOSIÇÕES FINAIS:  

24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Defensoria 

Pública do Estado de Sergipe revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 

derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes 

da licitação.  

24.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Defensoria Pública não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do 

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis. 

24.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

24.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento.  Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes na 

Defensoria Pública do Estado de Sergipe. 

24.6 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

24.7 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

24.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação. 
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24.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 

Diário Oficial do Estado. 

24.10 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste 

edital. 

24.11 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 

sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos 

licitantes do pregão eletrônico. 

24.12 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições 

constantes dos Decretos e Leis citadas no preâmbulo deste edital. 

24.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será 

o da Comarca de Aracaju/SE. 

24.14 - Constitui parte integrante deste edital: 

  24.14.1 - Anexo I – Termo de Referência 

                       24.14.2 - Anexo II - Projeto Básico; 

  24.14.3 – Anexo III - Minuta do Contrato; 

Aracaju/SE,  abril de 2018. 

   

 

RICARDO CORREIA 

PREGOEIRO 
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ANEXO I 

 (TERMO DE REFERÊNCIA) 

 

  

1.0- DO OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames de DNA do 

tipo DUO e TRIO, de acordo com as especificações deste Edital e seus anexos. 

 

2.0- Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo 

apropriado do sistema eletrônico com o VALOR PARA 12 MESES.  

3.0 - A proposta final do licitante vencedor, deverá expressar detalhadamente em planilhas a 

composição de todos os custos unitários dos serviços. 

LOTE 01 – Exclusivo para Micro Empresa 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

ANO 

QUANTI. 

MÊS 

ESTIMADO 

VALOR 

UNIT. 

ESTIMADO 

VALOR 

ESTIMADO 

TOTAL PARA 

12 MESES 

01 EXAME DE DNA TIPO 

DUO 

60 05 R$ 343,33 R$ 20.599,80 

 

 

LOTE 02 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

ANO 

QUANTI. 

MÊS 

ESTIMADO 

VALOR 

UNIT. 

ESTIMADO 

VALOR 

ESTIMADO 

TOTAL PARA 

12 MESES 

01 EXAME DE DNA TIPO 

TRIO 

456 38 R$ 340,00 R$ 155.040,00 

 

 

 

 

 

4.0 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 

4.1 - Os serviços serão realizados conforme Projeto Básico - Anexo II do Edital. 

4.2 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos relativos ao 

cumprimento integral do objeto, envolvendo, dentre outras despesas, tributos de qualquer natureza, 

impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, direitos trabalhistas e previdenciários. 
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ANEXO – II 

PROJETO BÁSICO 

 

1.0 – DA  JUSTIFICATIVA 

 

 

Entre a evolução dos diversos ramos do direito, não resta dúvida de que o direito de família se 

destacou pela constante evolução social, colocando em dúvida antigos conceitos como: família e 

filiação. A família atual é produto da sociedade, que em seus primórdios visava somente manter sua 

linhagem genética, sendo que na contemporaneidade, ela se funde pelo afeto, e não mais no intuito, 

pro criativo. 

 

Diante da instabilidade social, o legislador tem o compromisso de fazer com que o direito 

acompanhe a dinâmica social, no entanto sabemos que o processo legislativo é lento e muito 

trabalhoso, dificultando a manutenção das leis em acordo com os anseios sociais, permitindo que o 

ordenamento jurídico apresente lacunas, cabendo aos juristas orientar a melhor solução para cada 

caso através da doutrina e da jurisprudência, no entanto assuntos como filiação sócio afetiva, ainda 

não estão totalmente consolidadas pela jurisprudência, gerando divergência ente os operadores do 

direito. 

 

A partir da descoberta do exame de DNA, seu resultado vem sendo usado como critério absoluto 

para a determinação das relações familiares. Se a Constituição reconheceu duas espécies de filiação e 

impõe a igualdade entre ambas, não pode o julgador nos casos de conflito, determinar a supremacia 

do vínculo genético, pois, obter a certeza da origem genética não é suficiente para determinar a 

filiação, uma vez que inúmeros valores passaram a interferir no campo das relações humanas. 

 

Na atualidade apesar de todos os avanços sociais e da ciência, há muita divergência de entendimento 

acerca da oposição da biologia versus afeto. Frente a tal realidade torna-se imprescindível o uso de 

novos referenciais na identificação dos vínculos de filiação, como o reconhecimento da filiação sócio 

afetiva, através do instituto “posse de estado de filho”. 

 

Por essas razões, busca-se pesquisar a filiação sócio afetiva e seus efeitos quanto ao reconhecimento, 

pois elevar o afeto a valor jurídico foi uma conquista muito grande do Direito de Família, pois a 

partir disso, o conceito de filiação foi ao encontro da paternidade responsável e não mais da 

paternidade meramente biológica, forçada onde se impõe através do exame de DNA. Outrossim, 

agora já se fala em monetarização do afeto, em virtude do abandono afetivo, isso prova mais 

preocupação com o afeto nas relações de direito de família. 

 

A Constituição Federal de 1988 assegurou a todos o direito de ter reconhecido o seu estado de 

filiação. Esse direito foi consagrado, também, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que 

normatiza a garantia de todos os filhos a ter sua filiação biológica reconhecida, conforme antes 

mencionado, sendo este um direito pessoalíssimo, indisponível e imprescritível. 
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Assim, segundo o modelo regulado pelo nosso ordenamento jurídico, tem-se que, via de regra, pai é 

aquele que mantém um vínculo consangüíneo e registrário. Principalmente o registrário, levando em 

conta que se, eventualmente, não coincidir com o biológico, faz-se necessário o manejo de uma ação 

judicial para o fim de ser extinto vínculo e para que seja reconhecido o novo. 

 

A investigação de paternidade surge como meio de instituir os laços de filiação. Pelo sistema 

biológico filho é aquele que detém os genes do pai uma vez reconhecido à identidade biológica entre 

pai e filho, surgem os novos direitos, como a possibilidade de passar a usar o nome do pai e demais 

direitos de cunho social como o direito a alimentos e a herança. 

 

Antes do advento do exame de DNA não tinha como garantir se um indivíduo era ou não filho de 

alguém. Agora é possível não só excluir os indivíduos falsamente acusados, mas também obter 

probabilidade de inclusão próxima de 100%. Ou seja, é possível através do DNA afirmar com 

certeza o progenitor de determinada pessoa, inclusive naqueles casos em que membros da família já 

faleceram. 

 

Ainda que se concedam facilidades no reconhecimento dos laços de filiação ou meios avançados, 

como o exame de DNA ressalta-se que a simples identificação biológica não estabelece os laços de 

filiação esperados. Concedem-se sim direitos, mas não afeto essencial para o desenvolvimento de 

qualquer ser humano. 

 

O uso do exame de DNA em caráter determinante para o reconhecimento de filiação peca no sentido 

de tornar a filiação simples laço biológico desprovido de emoções e sensações. Podemos citar como 

exemplo, um doador de esperma que voluntariamente doa esperma a um bando de sêmen de modo a 

fertilizar vinte mulheres. Nesse caso se tiver a sua identidade revelada teríamos vinte ações de 

investigação de paternidade as quais face ao exame genético de DNA todas seriam procedentes e 

teriam seu pai biológico reconhecido. Nasce para as partes o direito de assistência, direito ao nome, 

direito a herança de tal modo que teremos um pai com vinte filhos e se ter tido relações com suas 

mães e sem qualquer vínculo afetivo. Diante desses fatos, começaram a emergir questionamentos. 

 

O surgimento do exame de DNA modificou o significado de filiação, sendo que passou a ser 

sinônimo de vínculo de sangue, e não de uma relação com base no amor e afeto entre os pais e seus 

filhos. Sabe-se que infelizmente em muitos casos pais genéticos, prefeririam que seu filho não 

tivesse sido gerado, passando a negar a existência do filho, ao completo desprezo, isso se torna mais 

evidente principalmente nos casos em que o vínculo de filiação foi estabelecido de forma forçada, 

através de uma ação de investigação de paternidade, por intermédio do pedido de exame de DNA. 

 

Exige-se assim, uma postura mais humana por parte dos juristas, passando a decidir com base em 

contexto probatório e não apenas em um exame. Assim quando postas à apreciação do judiciário, 

questão tão delicada, se faz necessário que o direito se valha de um intercambio interdisciplinar com 

outros ramos da ciência, a fim de tentar, para além de solucionar a lide, estabelecer a verdade do que 

é a relação paterno-filial. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

24 

24 

Claro está que para a Biologia, pai sempre foi unicamente quem, por meio de uma relação sexual, 

fecunda uma mulher que, levando a gestação a termo, dá a luz um filho. Os pais são muito mais 

importantes como função do que, como meramente genitores. 

 

Já não se têm dúvidas de que é o amor que une as pessoas, que faz com que compartilhem 

esperanças, frustrações, gerando uma união tão forte entre seus membros, caracterizando a existência 

de uma entidade familiar. O afeto talvez seja apontado, atualmente, como o principal fundamento das 

relações familiares. Mesmo não constando da palavra afeto no Texto Maior como um direito 

fundamental, podemos dizer que o afeto decorre da valorização constante da dignidade humana. 

 

O amor, tanto para o ser humano, como para a sociedade organizada é muito importante. É, sem 

sombra de dúvida, o mais alto sentimento despertado na vivência em comunidade. Na Expressão de 

Guilherme Assis de Almeida, “o amor deve ser a mais estimada de todas as coisas existentes”. 

Esclareça-se que o amor, assim como os outros valores, é uma coisa, mas não algo concreto, 

palpável. Por sua própria natureza é inexaurível, jamais se esgota, sempre podemos amar mais e 

melhor. 

 

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe, instituição responsável pela assistência jurídica 

integral e gratuita às pessoas carentes, implantou, desde 2012, o Programa “Ser Pai Legal” de autoria 

e representação da Coordenação do CIAPS/DPE/SE, através da realização de exames DNA na 

modalidade DUO e TRIO para Investigação de Paternidade, Maternidade e comprovação de vínculo 

genético de parentesco, objetivando garantir o direito de cidadania através da informação de origem 

paterna/materna. 

 

2.0 – DO OBJETO 

Contratação de Empresa Especializada para realização de exames de DNA do tipo DUO e TRIO, 

conforme especificações contidas no Edital e seus anexos. 

 

3.0  – DO QUANTITATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

60 Exames do tipo DUO 

456 Exames do tipo TRIO 

 

4.0 – DOS PROCEDIMENTOS 

 

Os assistidos serão direcionados a Central de Mediação e Conciliação ou ao CIAPS, de forma 

voluntária ou através de encaminhamento dos Defensores Públicos em exercício nas diversas Varas 

(capital/interior) e Núcleos temáticos de atendimento, para realizarem o agendamento da primeira 

audiência, munidos da documentação necessária. 

Após a primeira audiência os assistidos serão encaminhados ao laboratório para coleta do sangue. O 

material coletado será encaminhado para análise no laboratório a ser definido através da licitação.  
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Com a chegada do resultado devidamente lacrado, será agendada a segunda audiência para abertura 

dos envelopes, na qual estará presente a Equipe Interdisciplinar composta pelo defensor público, 

psicólogo e assistente social (CIAPS), como também as partes interessadas mediante aviso prévio 

informando a respeito da data. 

Mediante resultado dos exames, a Central de Mediação e Conciliação tomará as providências 

necessárias para regulamentação de guarda, visitas e alimentos, caso o resultado seja positivo. Em 

casos de resultado negativo, a parte assistida terá a faculdade de testar quantas vezes forem 

necessárias, na busca da paternidade, objetivando satisfazer em curto espaço de tempo, as 

necessidades básicas da população. 

 

5.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1 – Compete à Contratante: 

 

a) Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 

 

b) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 

contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades 

observadas; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecimento no Contrato; 

 

6.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1 – Compete à Contratada: 

 

a) Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do Edital e seus 

anexos e ainda com a discriminação da proposta, conforme as responsabilidades dispostas a seguir; 

b) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à DPE/SE ou a terceiros decorrentes da sua 

culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

d) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas (se houverem), previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do Contrato; 

e) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, sem prévia e 

expressa anuência do Contratante; 

f) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, 

cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do Contratante; 

g) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa por parte 

desta, laboratório credenciado que sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à 

DPE/SE ou ao interesse do Serviço Público; 

h) Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante; 
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7.0 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços deverão ser prestados em laboratórios devidamente credenciados e capacitados, somente 

quando solicitado expressamente pela Coordenadora do Projeto/CIAPS /DPE/SE ou pela Central de 

Mediação e Conciliação, devendo o resultados dos exames serem enviados ao CIAPS ou a própria 

Central de Mediação e Conciliação, localizados na Travessa João Francisco Silveira, nº 94 – Bairro 

Centro – Aracaju/SE. 

 

 

8.0 - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após a execução dos serviços, através de depósito 

bancário, após o atesto do Setor Responsável dos serviços prestados. 

 

Aracaju/SE, 24 de maio de 2018 

 

 

Syrlene Maria Besouchet Mendes 

Coordenadora CIAPS/DPE/SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

27 

27 

MINUTA 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº xxx/2018 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 

 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE – DPE/SE 

ENDEREÇO: TRAVESSA JOÃO 

FRANCISCO  DA SILVEIRA, 115, 

(BARÃO DE MARUIM), BAIRRO SÃO 

JOSÉ, CEP: 49.015-080 

CIDADE: ARACAJU      UF.: SERGIPE 

CNPJ Nº  13.128.798/0029-02 

REPRESENTANTE LEGAL:  NOME: JESUS JAIRO ALMEIDA DE 

LACERDA 

ESTADO CIVIL: CASADO PROFISSÃO: DEFENSOR PÚBLICO 

CPF Nº 023.841.364-02 RG N.º 3.594.116-2 SSP/SE  

 

 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

 

RAZÃO SOCIAL: XXXXXXXXXXX 

ENDEREÇO:  

TELEFONE:  

Nº DO CNPJ:  

Nº DA INS. ESTADUAL:  

REPRESENTANTE 

LEGAL: 
 

Nº DO CPF:  

Nº DA CART. 

IDENTIDADE: 
 

O presente contrato está de acordo com a Lei nº 8.666/93 e sua legislação 

suplementar, regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso I, da Lei n° 8.666/93). 

                Contratação de empresa especializada na realização de exames de DNA do tipo DUO e 

TRIO, de acordo com as especificações deste Edital e seus anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (art. 55, inciso II, 

da Lei n° 8.666/93). 

   Os serviços serão prestados conforme descrição do projeto básico e o disposto 

na Cláusula Quinta deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, 

inciso III, da Lei n° 8.666/93).   

O valor total do contrato é de R$ XXXX (XXXXXXXXX).  A contratante 

somente pagará à contratada pela efetiva execução dos serviços, após liquidação da obrigação. 

§ 1° - O pagamento será efetuado mensalmente, após liquidação da despesa 

por meio de crédito em conta corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 

(trinta) dias consecutivos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada e 

atestada pelo setor responsável pelo acompanhamento e fiscalização. 

§ 2° - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente 

com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, perante o FGTS – CRF, Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do contratado e 

certidão negativa de débitos trabalhistas. 

§ 3º - Cabe a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, promover a retenção do 

ISSQN nos casos previstos na legislação do município competente para arrecadação do tributo. 

§ 4° - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver 

pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

§ 5° - Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura 

por culpa do contratado, o prazo previsto no § 1° reiniciar-se-á a contar da data da respectiva re-

apresentação. 

§ 6° - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.  
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§ 7° - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do 

valor, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE. 

§ 8º - Garante-se ao Contrato, o direito de manutenção do equilíbrio 

econômico financeiro do contrato, nos termos do art. 65 inciso II alínea “d” da Lei 8.666/93, a ser 

efetivado por meio de Termo Aditivo. 

§ 9º - Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a 

Defensoria poderá repactuar com o contratante com vistas a obtenção de preços e condições mais 

vantajosas. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei n° 8.666/93). 

 Será firmado Contrato com o licitante vencedor, o qual terá vigência de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, com vistas à obtenção de preços e condições 

mais vantajosas para a Defensoria, na forma do art. 57, II da Lei 8.666/93.  

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

   Os serviços serão prestados nas condições estipuladas no Termo de Referência 

e no Projeto Básico, bem como, supletivamente, na proposta de preços. 

§ 1º - O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art.73 incisos I e II, “a” e 

“b”, da Lei 8.666/93. 

                                    § 2º - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui 

a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V, da Lei n. ° 8.666/93).  

As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da respectiva dotação 

orçamentária da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. 
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UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 
CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL 

PROGRAMATICA 

PROJETO 

OU 

ATIVIDADE 

ELEMENTO 

DE 

DESPESA 

FONTE DE 

RECURSOS 

28.101 03.122.0046 1329 33.90.00 0101 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55, inciso 

VII e XIII, da Lei n° 8.666/93). 

   A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

I. Executar o serviço objeto deste contrato em estrito acordo com as disposições do Edital e 

seus anexos e descrição da proposta; 

II. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao órgão ou entidade contratante ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

III. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial do Contrato 

firmado com a Contratante, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa 

anuência do Contratante; 

IV. Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante; 

V. Comunicar à fiscalização qualquer erro desvio ou omissão referente a execução dos serviços; 

VI. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los; 

VII. Responsabilizar-se pelo pagamento de multas e impostos, taxas ou outras despesas de 

qualquer natureza impostas à licitante vencedora, em decorrência de descumprimento por parte de 

qualquer cláusula ou condições do contrato, bem como eximir a Defensoria da responsabilidade de 

todas e quaisquer reivindicações na execução dos serviços; 

VIII. Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes da execução do contrato; 
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IX. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação na fase da licitação; 

X. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à CONTRATANTE, quaisquer 

fatos ou anormalidade que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final 

dos serviços; 

 

 

O CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

 

I. Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços, nos termos do art.67 da Lei nº 8.666/93; 

II. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 

contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades 

observadas; 

III. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 7º, da Lei n° 10.520/2002). 

   Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Defensoria poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à (ao) CONTRATADA (O) as seguintes sanções: 

I – Advertência; 

II – Multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento ou serviço não realizado; 

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o 

conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

III - impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 
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§ 1º O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos 

devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de 

conformidade com a variação do INPC, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. 

§ 2º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia 

útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

CLÁUSULA NONA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 

§ 1º O preço contratual será repactuado com base na  variação do INPC/IBGE. 

§ 2º Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, nos termos do art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93, a ser efetivado por meio de Termo Aditivo. 

§ 3º Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a Defensoria poderá 

repactuar com o contratante, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas. 

§ 4º Eventuais repactuações subsequentes deverão observar o interregno mínimo de um ano, contado 

a partir da última repactuação contratual ocorrida; 

§ 5º Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado 

ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a 

assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Defensoria 

 

§ 6º A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Defensoria, deverá ser promovida mediante 

celebração de Termo Aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da consultoria jurídica do 

órgão.  

§ 7º Nos contratos cuja duração, ou previsão de duração, ultrapasse um exercício financeiro, indicar-

se-á o crédito e respectivo empenho para atender à despesa no exercício em curso, bem como de cada 

parcela da despesa relativa à parte a ser executada em exercício futuro, com a declaração de que, em 

Termos Aditivos ou Apostilamentos, indicar-se-ão os créditos e empenhos para sua cobertura. 

§ 8º O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir: 
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           I – da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório; ou 

             

§ 9º. Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data da última 

repactuação ocorrida. 

 

§ 10º. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no 

primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação. 

CLÁUSULA DÉCIMA  - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII, da Lei n° 8.666/93). 

  Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, 

constituem motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do 

artigo 79, da Lei nº 8.666/93. 

   § 1º - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência 

administrativa, a Juízo do Contratante, sem que caiba à Contratada qualquer ação ou interpelação 

judicial. 

   § 2º - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum 

ônus recairá sobre o Contratante em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 79 

da Lei nº. 8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE 

RESCISÃO (Art. 55, inciso IX, da Lei n° 8.666/93). 

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada 

reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 

80, da Lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO 

CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII, da Lei n° 8.666/93). 

O presente Contrato fundamenta-se: 

  I - nos termos do Pregão Eletrônico nº. 002/2018 que, simultaneamente: 

 a) constam do Processo Administrativo nº 028.000.00013/2018-3  

     b) não contrarie o interesse público; 
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II - nas demais determinações da Lei 8.666/93, Lei n° 10.520/02, Decretos Estaduais 

n° 26.531/09 e nº 26.533/09. 

III - nos preceitos do Direito Público; 

  IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições 

do Direito Privado. 

  Parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em 

decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO. 

 O Contratante publicará, no Diário Oficial do Estado, o extrato do presente 

Contrato no prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de 

licitação e de seu número de referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei n° 8.666/93). 

   Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos 

estipulados no artigo 65, da Lei 8.666/93, devidamente comprovados. 

   § 1º - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal previsto, calculado sobre o 

valor inicial atualizado do contrato. 

   § 2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 

nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (Art. 67, 

Lei n° 8.666/93). 

                         A fiscalização e o acompanhamento será de responsabilidade da Defensoria 

Pública, que designará servidor para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato. 
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   § 1º - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a 

conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são 

adequados para garantir a qualidade desejada. 

   § 2º - A ação da fiscalização não exonera A CONTRATADA de suas 

responsabilidades contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

   As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe como 

único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente 

Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro. 

   E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, a 

fim de que produza seus efeitos legais. 

 

Aracaju/SE, ____de ___________ de 2018. 

 

JESUS JAIRO ALMEIDA DE LACERDA 

Defensor Público-Geral 

CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

___________________________ 

 

 

____________________________ 

 

 


