
EDITÀI Licitação
PROCESSO ÀDMINISTRÀTTVO NO PP OOO11,/2021
rrcrrÀÇÀo N". ooo11/2021
MODAI]DÀDE: PREGÁO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Reafizador do certame:
PREEEfTURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO
AV. PRESTDENTE JoÃo pEssoÀ, 47 - cENTRo
CEP: 58375-000 - Tel..: (83) 32661,033.

ESTADO DÀ
PREFETn RÀ MT NICIPÀ! DE ITOGEIRO

ccn,Essâo PERIáAITENTE oB r,rcrmÇão

MOGEÍRO PB.

o Órgão Realizador do Cêrtame acima qualificado, j.nscrj.to no CNPJ 08.866.501,/0001-67, doravante
dênocinâdo eiqrlesúântê ORC, torna púb1ico para conhecimento de quantos possarn intêrêssal quê
fará rêalizar através do Prêgoêiro oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 14:00 horas
do dia 05 de Fevêreiro de 202L no ênderêço acima indicado, licitaÇào na modal.idâdê Pregâo
PresênciaI Do 0OOll/2021, tipo menor preÇo, e o fornecimento realj.zado na forma parcelada; tudo
dê acordo com êste instnmênto e em observância a Le.i Eederal n' 10.520, de 1? dê Julho de 2002
e subs idiariamente a Lei Federal no 8.666, de 21 de Junho dê 1993; Lei Complemêntôr n'123, de
14 de DêzêÍüro de 2006; Decrêto Municipal n'016, de 10 dê Novem.bro dê 2006; ê lêgisfaÇào
pertinênte, consideradas as a1têraÇõês postêriores das referidas normas; conformê os critérios
ê procedimentos a sêguil definidos, objetivando obter a melhor proposta para: CONTRÀTAÇÀO DE
EMPRESÃ pARÀ EoRNECTMENTo DB MATERTAL DE coNsTRUÇÃo pÀÊÀ EsrE MUNrcÍpro.

1. O.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitaÇão: CoNTRÀTAÇÃo DE EMPRESA PARÀ FoRNECIMENTo DE MÀTERrÀL
DE CONSTRUÇÃo PA.RÀ ESTE MUNICIPIo.
1.2.Às especificações do objêto ora licitado, encontram-se devj-darnente detâlhadas no
correspondêntê Termo de Referência - Anexo I dêste Instrumento.
1.3.4 contrataÇão acima dêscritâ, quê sêrá processâda nos temos deste instnrmênto convocatório,
espêcificações técnicas ê informaÇôes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: PeIa nêcêssidade da devida efetivaçâo de conpra para suprir demanda especifica -
CONTBÀTÀÇÃo DE EMPRESA PA.BÀ EoRNECIMENTo DE MÀTERIAL DE coNSTRUÇÃo PA.RÀ EsTE MUNICÍPÍo _,
considerada oportuna ê imprêscindíve1, bem como relevante rnedi.dê de interesse púb1icôt ê âinda,
pela nêcêssidade de desenvolvimênto de aÇôês continuadas para a promoÇão dê atividadês
pê!tinentes, vj-sando à maximizaÇáo dos r.ecursos em relaÇão aos objetivos programados, observadas
as diretrizês e metas definidas nas fêrramentas de planejamento aprovadas.
1.4.saIienta-se que na rêferida contrataÇào, não será concedido o tratanento diferenciado ê
simplificado para as Microempresas ê Empresas dê PêquêÂo Porte, nos têrmos das disposições
contidas nos Arts. 4'7 e 48t dâ Lêi Complemêntâr n" 723/2006, por estarem presentes, isolada ou
s imultanêêmente, as situaÇôês previstas nos incisos I1 e III, do Art. 49, do mesmo diploma
1ê9a1. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP o tratâmento diferenciâdo e simplificado previsto
nos demais Artigos do CapítuLo V, SêÇâo I, da Lêi n". 1,23/A6.

2.0.Do LocAr E DÀtÀ E DA rr'pucNÀçÀo Do ED!IÀ!
2.1.Os envelopes contêndo a documêntaÇâo relativa à proposta de preÇos e a habilitaÇão parê
execuÇão do objeto desta licitâÇão, deverão ser entregues ao Pregoêiro até as 14:00 horas do
dia 05 de Fevereiro dê 2021, no enderêÇo constântê do prêâÍnbulo dêstê instrumento. Neste mesmo
1ocal, data ê horário será rêalizada a sessáo pública para abêrtura dos rêfêridos ênvêIopes.
2.2.rnformaÇões ou esclarêcimêntos sobre esta licitaÇâo, seráo prestados nos horários normais
de expedientê: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.oua1quêr pêssoa - cidadão ou licitante - poderá solicitar êsclarecimentos, plovidências ou
impugnar o ato convocatório dêstê cêrtame, se mani.festada por escrito e dirigida ao Pregoeiro,
até 02 (dois) dias útêis antes da data fixada para recêbimênto dàs propostês.
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pê1os setores responsáveis pela elaboraÇão deste ato
convocatório e seus anexos, decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte ê quâtlo) horas,
considerado da dâtâ êm que foi devidamêntê rêcebido o pedido.
2.5.4 respêctiva petiÇão sêrá âptesentada da seguinte formal
2.5.1.Protoco1izando o orlginâ1, nos horários de expedientê acima lndicâdos,
sequinte endereÇo: Av. Prêsidente João Pessoa, 47 - Cêntro - Mogeiro - PB.

3 . o . Dos Er,EMENros pÀRÀ r.rcrra,çÀo

êxcfu amêntê no
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3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

3.2

Àos participantês, sêrão fornecidos os seguintes elementos:
I.ÀNEXO I - TERI4O DE REEERÊNCIA _ ESPECIEICÀÇÔES;
2.ÀNEXO II - MODELOS DE DECLARÀÇÕES,
3.ANEXO IlI - MODELO DE DECLARÀÇÃO DE REGULÀRIDADE - HÃBILfTÀÇÃO;
4.ÀNEXO IV - MINUTA DO CONTRÀTO.
À obtenÇâo do Edital poderá ser feita da sêguinte forma:
l.Junto ao Pregoeiro: gratuitâmêntê; e
2.Pe1os sitês: wh'w.mogeiro.pb.gov.brlIicitacoês; www. tce. pb. gov. br

4.0. DO SUPORTE I,EGÀI.
4.1.Esta licj-taÇão reger-se-á pefa Lei Eederal n' 10.520, de 17 de Julho dê 2002 e
subs idiariâmente â Lei Fêdêral nô 8.666, dê 21 de Junho de 1993; Lei Complementâr n'123, dê 14
de DezeÍüro dê 2006; Decreto Municipa.l n' 016, de 10 de Novembro dê 2006; e legislaÇão pêrtinente,
consideradas as alteraÇões posteriores das refêridas normas; que ficam fazendo partês integrantes
deste instrumênto, indêpendente dê transcriÇão.

s.O.DO PRÀZO E DOrÀÇÃO
5.1.O prazo máximo para a execuÇão do objêto ora licitado, confolmê suas característicâs e as
necessidades do ORC, e que admite prorrograÇáo nos câsos previstos pê1a Lêi 8,666/93, está abaixo
indicado e será considêrado a partir da assinatura do Contrato:

Entrega: lmediata.
5.2.o fornêcimento sêlá exêcutado dê acordo com as espêcificaÇôes definidâs no correspondêntê
Têrmo dê Rêferênciâl, anêxo a este instnrmento. Na hipótêse do refêrido termo não estabefêcer o
loca1 para a entrega, observada a demanda e oportunidade, êssa será feita na sêde do oRC ou êm

r.ma das unidades administrativas, por efê indicada, que compõe a sua êstrutura opelâcional.
5.3.o prazo de vigêncj-a do correspondente contrato será detêrminado: até o final do exêrcicio
financej-ro de 2021, considerado da dâta de sua assinatura'
5.4.4s dêspêsâs dêcorrentês do objeto dêstê certame, corrêrão por conta da sêquj.nte dotaÇão:
Rêcursos Próprios do Município de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02.010 GABINETE DO PREEEITO
02.O2O SEC DE ÀDMINISTRÀÇÃO E PLANEJAMENTO 02.O3O SEC. DE EDUCÀÇÃO, CULTURÀ, ESP, LAZER E TURISMO

02.O4O SEC. MUNICIPÀL DE SAUDE 02.O5O SEC. DE ACAO SOCIAL FMAS 02.060 SEC DE IND. COM. COMPRÀS E

TBÀNSPORTES O2.O?O SEC. AGRIC. MEIO AI.{B]ENTE, PESCÀ E PECU 02.O8O SEC. DE TNDUST. COMERCIO E
INERÀ ESTRUTURÀ 02.140 SECRETARIA DE FINANCAS 3.3.90.30.00.00 OO1 MÀTERIAL DE CONSUI"IO

3.3.90.30.00.00 211 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 214 MATERIAL DE CONSUMO

6.0.DÀS COrOrçõES DE PÀRr rcr PÀç.áO

6.1.Os proponêntes que desejarem patticipar deste cêrtamê deverão êntrêgar ao Pregoeiro dois
envelopes fechados indicândo, rêspêctj-vamentê, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidarente
identificados, acompanhados da rêspectiva declêraÇão de cumprimento dos rêquisj"tos de
habilitaÇão, nos têrmos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.4 participaÇão neste cêl:tamê é abêrta a quaisquer interessados, inclusi.ve as Microemplêsas,
EÍnpresas dê Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.
6,3.Nâo podêrâo participar os interessâdos que se encontlem sob o rêgrime falimentâr, emplêsâs
estrangeilas que não funcionêm no pais, nem aquefes quê tenham sldo declarados j-nidônêos para
licitar ou contratar com a Àdflinistração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspênsão
do direito de licitar e contrêtâr com o ORC.
6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopês Proposta de PrêÇos e DocrnêntaÇão via
postal - com Avi,so de Recêbimento AR -, deveráo remetê-fos em tempo hábil ao endereÇo constante
do preâmbufo dêstê instrumento, aos cuidados do Prêgoeiro - Efaviano Clebson Araújo. Não sêndo
rigorosamentê observadas as exlgências dêste item, os respêctivos envêIopês não serão aceitos ê

o ficitante, portanto, desconsiderado pâra êfeito de participaÇào no certamê.
6,5.Quando obsêrvada a ocorrência da êntrêga apênas dos envêlopes junto ao Pregoeiro, sêm a
permanência de rêprêsentantê crêdenciado na rêspêctiva sessáo púbfica, ficará subêntendido quê
o licitante abdi-cou da fase de lancês vêrbais.
6.6,É vedada à particj.paÇão em consórcio-

7.0.DÀ REPRESENTÀÇÀO E DO CBEDENCIÀ}{ENTO
7,1.o licitante dêverá se apresentar, para credênciamento junto âo Prêgoêiro, quando for o caso,
através de um representante, com os documeDtos que o crêdenciarn a participa! dêste procêdimento
1j-citatório, incl-usive com podêres parô formulaÇão dê ofertas e fances vêrbâis, Cada licitante
credenciará apenas um lepresentante quê sêrá o único admitido a intervir nas fêsês do certamê
na forma prêvj-sta nêste instrumênto, podendo ser substituido posteriormêntê por outro dêvidamente
crêdênciado.
'7,2,Para o credenciamento deveráo ser apresentados os seguintês documentos:
7 . 2 . 1 . Tratando-sê do rêpresêntantê leqal: o instrumênto constitutivo da êmprêsa na forma da Lei,
quândo for o caso, devidamêntê rêgistlado no órgão compêtêntê, no qual estêjam expressos seus
poderes para exercer di.reitos e assumir obr:igações em decorrência de taf investidura;
?.2.2.Tratando-se de procurador: a procuraÇão por instrumento púbIico ou partj.cular dâ qual
constêm os nêcessários poderes para formulêr vêlbalmênte fances, nêgociar preÇos, firmar
decfaraÇôês, desistir ou apresentar as razões de rêcurso e praticar todos os

ao cêrtamê; âcompânhada do corrêspondentê instrunênto de constituição
o caso, quê comprove os poderês do mandante para a outorga, Na hipótese de

pêrtinêntês
quando for

s at os
rêsa,
raÇão

)
seja particular dêvêrá s€r recontrêcidâ a fir[a êE cârtóEio do rêsp€ctivo gignatário.
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7.2'3'O rêpresentante legal ê o procurador deverâo idêntificar-se apresentando dôcumento oficial
que contenha foto.
?.3.Estês documêntôs deverão sêr entregues ao Pregoeiro - antes do inicio da sessão pública -
em originaf, por: qualquêr piocesso de cópia autenticada por cartó-rio competente, pêIo prêgoêiro
ou membro da Equipe dê Àpoio,
7.4.4 não aprêsentação ou ainda a incorreÇáo insanáveI dê qualquer dos docunêntos dê
credênciâmento impêdirá a participaÇáo atj-va do rêpresêntante do licitantê no presente certame.
Esta ocorrência náo inabilitârá srjmariâmêntê o concorrentê, apênas pêrderá o direj-to a
manifestar-sê nas corrêspondentês fasês do processo licitatóriô. Para tanto, o Prêgoeiro rêceberá
regufarmênte do rêferido concoÍrênte seus envêIopês, dêclarações e outros êIêmêntos necessálios
à pârticipação no certamê, desde quê aprêsentados na formê definida neste instrumênto,
7.5.No momento dê abe-rtura da sessão púb1ica, cada ficitante, por intermédio do seu rêpresentantê
dêvidâmente credenciado entrêgará ao Pregoeiro, em separado de quafqLler dos ênvelopes, a seguj.nte
documentâÇão:
'7

1

m

1

.5.1

.5 .2
odê.1
.5.3

.DeclaraÇão de El-aboraÇão Indepêndênte de proposta - Anexo If.

.DeclaraÇão dando ciência de que cumpre p1ênamênte os requj-sitos de habifitaÇão,
o - Anexo III; ê
. ComprovaÇão de que o licitânte se enquadra nos termos do Art. 30 da Lei L23/A6,

CaSO, sendo considerado micrôempresa ou emprêsa dê pequeno porte e recêbendo, portanto,
tratamênto diferênciado e simpfificando na forma definida pê1a 1êgislaÇâo vigente. Tal
conProvaÇão poderá ser fêita através da aprêsentaÇâo dê qualquer um dos seguintes documêntos, a
critério do licitante: a) declaraÇão expressa formalmentê assinada por profissional da área
contábi1, devidamênte habilitado; b) cêrtldão simplificada emitida pela junta comerciaf da sedê
do licitante ou equivalentê, na forma da LegislaÇào pêrtinentê. Ã aLlsêncià da refêrida declaraÇáo
ou certidão simplificada, apênâs neste caso pa!a comprovaçào do ênquadramento na forma da
fegislaÇão vigênte, não é suficiente motivo pâra a inabilitaÇão do licitante, apenas pelderá,
dulaDte o prêsênte certame, o dirêito ao tratamento diferênciado e simplificado dispênsado a ME
ou EPP, prêvistos na Lei 123106:
7.5.3.1.O Pregoeiro poderá promovêr diligência, na forma do Art, 43, 53', da Lei 8.666/93,
destj-nada a escl-arecêr sê o ficitante é, de fato ê dê direito, considêrâdo microempresa ou
êmpresa de pequeno porte.
7,6,ouândo os enve-Iopês Proposta de Prêços ê DocumentaÇâo forem enviâdos via postal, a
documentação relacionada nos itêns '7.5-1,, '7,5.2 e 1 .5.3 devêrá ser apresêntada dentro do envê1opê
Proposta de PreÇos.

. O.DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOE

conformê

sê for o

I
I 1.4 proposta dêvêrá
seguintes indicaÇôes

ser apresêntada êm 01(umâ) via, dentro de envelope lacrado, contendo as
no anverso:

PREFEITURÃ MUNICIPAL DE MOGE]RO
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÀO PRESENCTÀL No. 00011/2021
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTÃ DE PREÇOS deverá contêr os seguintes elemêntos:

8.2.Proposta elaborada êm consonância com as espêcificaçôês constantes destê instirumento e sêus
elementos - Anêxo I -, em papêI tiÍürado da empresa, quando for o caso, assinada por seu
represêntante legaf, contendo no correspondente item cotâdo: discriminaÇão, marca e/ou modêIo ê
out!as caracteristicas se necessário, quantidadê ê valores unitário e total expressos em
algarismos.
8.3.Será cotado um únj.co preço para cada item, com a utilizaÇão de duas casas decimais. IndicaÇáo
en contrário está sLljêita ê correÇão observando-se os sêgulntês critérios:
8.3.1.Fa1ta de digitos: serão acrêscidos zeros;
8.3.2.Excesso de dígitos: sêndo o primeiro digito excêdêntê mênor que 5, todo o êxcesso será
suprimido, caso contrário haverá o arredondamênto do digito anterior para mais ê os dêmais itens
êxcedêntes suprimidos.
8.4.4 quantidade ninima dê unidades a ser cotada, por itêm, não deverá ser inferior a 100t da
estimativâ detalhada no correspondêntê Termo dê Referência - Anexo Í. DisposiÇâo êm contrário
não dêsclassifica autoirâticamentê a propostâ apenas o respectivo item será dêsconsidêrado.
8.5.À Proposta deverá sêr !êdigida em lingLla portuguêsa e êm moeda nacional, eLaborada com
clarêza, sêm alternativas, rasuras, emendas ê/ou êntrelinhas. Suas folhas rubricadas ê a última
datada e assinadâ pelo responsávêl, com iDdicação: do valor totat da proposta em algarisnos,
dos prazos de entrega ou execuÇão, das condiÇôês dê pagamento, da sua validade que não poderá
sel inferior a 60 dias, ê outras informaÇões e observaÇõês pêrtinentês quê o ficitante julgâr
nêcêssárias.
8.6.Existindo discrepância entrê o preÇo unltário e o vafor totaI, resultado da multiplicaÇâo
do prêÇo unitário pela qlrântidade, o preÇo unitário prevalecerá.
8.?.Fica êstabelecido quê hêvendo divêrgência dê preÇos unitários para um mêsmo produto ou
selviÇo, prevalecerá o dê mênor vafor,
8.8.No câso de altêlaÇão nêcessária da proposta fêita pelo Pregoeiro e sua Equipe
decorrentê exclusivamêntê de incorreÇôês na unidadê de medida utilizada, observad
proporcionalidadê, bem como na multiplicaÇáo e/ou soma de valores, prevalêcêrá o vafor co

Apoio,
devida

rigido.



8-9.4 náo indicaÇão na propostâ dos prazos dê entrêga ou êxecuÇão, das condições de pagamento
ou de sua val-idade, ficará subentêndido que o licitânte aceitou integralmêntê as disposiçõês do
ato convocatório e, portanto, sêráo considêrâdas as dêtêrmlnaÇões nê1ê contidas para as referidas
exigências não sendo suficiêntê motivo pârâ a desclassificaÇão da proposta.
8.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modê1o fornecido pelo ORC, desdê
que estêja devidamente preenchido.
8.11.Nas licitaÇóes para aquisiÇão de mercadorias o participante indicará a origem dos produtos
ofertados. A eventual faltâ da referlda indicaÇão náo desclassificará o licitante.
8.12-será desclassificadâ a proposta que dêixar de atender as disposiÇões dêste instrurento.
8.13.Eica facultêdo ao licitânte a aprêsentaÇào dâ proposta taÍüém êm mídia, ou seja, êm cD ou
PENDRIVE.

9.0.DÀ HÀEII I.I TÀçÀO
9.1.Os docuftentos necêssários à habilj.tação dos licitantes, dêverão se! apresêntâdos em 01 (uma)
via, dentro dê ênvelope lacrado, contêndo âs sêguintes indicaÇões no ânvêrso:

PREFEITURÀ MUNTCIPAL DE MOGEIRO
DOCUMENTÀÇÀO - PREGÂ.O PRESENCIÂI, NO

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

44077/2021

9.2
9.2
9.2
lic

tra
de

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os sequintês elementos:

. PESSOA JURÍ DICÀ:

.1.Prova dê inscriÇáo no Câdastro Nacional de pessoa Juridica - CNPJ.

.2.Prova de inscri-çâo no cadastro dê contribuintes estadual ou mrjnicipal, refativo à sedê do
itantê ,

.3.Àto constitutivo, estatuto ou contrato sociâl em vigor, devidamêntê registrado, em se
tando de sociêdades comerciais, e, no caso dê sociedades por açôês, acompanhado de documentos
eleiÇão de seus adninistradorês . InscriÇão do ato constitutivo, no caso dê sociedâdes civis,

acompanhada de prova de dirêtoria em exercicio. Decreto de autorizaÇão, êm se tratando de emprêsa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, ê âto de registro ou autorizâção pata
funcionamento êxpedido pelo órgão compêtente, quando a atividade assim o exigir, Registro
comêrcial, no caso de empresa individual. Estas êxigências não se aplicam ao licitânte quê,
quando da etapâ de credênciamento no certame, já tenha apresêntado dê forma regular nos termos
do presênte j-nstnrmento convocêtório, a referida documêntâÇão solicitada nêste subitêm.
9.2.4.8a1anÇo patrimonial e dêmonstraçôês contábeis do ú1timo exercicio sociat, já exigiveis e
aPresentados na forma da 1ei, com indj-caÇáô das páqinas correspondentes do livro diário em que
o mêsmo se encontra, bem como âpresentaÇào dos competêntês termos de abertula e encerramênto,
assinados por profissionâI habilitado e dêvidamente registrados na junta comêrcial compêtênte,
vêdada a sua substitulÇão por balancetes ou bâlanÇos provisórios. Tratando-se de empresa
cônstituida há menos dê um ano, ou aquêIa quê ainda não tenha reafizado o fêchamento dô seu
primeiro ano de existência no prazo 1ega1, poderá apresentar o Ba]aÇo de Àbertura assinado por
profissional habilitado ê devidamente registrâdo na junta comercial competênte.
9. 2 . 5. Regularidadê para con a Eazenda EederaL - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Fêderais e à Divida Ativa da Uniâo.
9.2.6.Cêrtidões nêqativas das Fazendas Estadual ê Municipal da sede do licitante, ou outro
êquivalentê, na Íorma da 1êj-.
9. 2 . 7 . Comprovação dê regularidadê relativa ao Fundo de Gêrantia por Tempo de ServiÇo - FGTS,
apresentândo o respêctivo Certificado dê Rêgular.idade fornecida pefa Câixâ Bconômica EêdêraI.
9.2.B.Prova de inêxistêncj.a de débitos inadimptidos pêrantê a JustiÇa do Trabalho, mediante a
apresêntaÇão dê Cêrtideo Negativa de Débitos Trabafhistas CNDT, nos termos do TituLo VII-A da
Conso.IidaÇáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1o de maj.o de 1943.
9. 2. 9. DeclarâÇão do licitantê: de cumprimento do disposto no Art, 7o, Inciso XXXIII, da
ConstituiÇão Eêderaf - AÍiL. 2'7, Inciso V, da Lei 8.666193; de supêrvêniência de fato impeditivo
no quê diz rêspeito à participaÇão na licitaÇão; ê dê submêter-se a todas as cláusulas ê
condiÇóes do presênte instrumênto convocatório, conforme modelo - Anexo II.
9.2.10,Cêrtidão nêgativa de fa]ênciâ ou concordata expedida pêIo dlstribuidor da sêdê do
ficitante, no máximo 30 (trintâ) dias da datê prêvista para abertura das propostâs.
9.2.11.ComprovaÇão dê capacidadê dê deserflpenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhada ao obieto da licitação, fej.ta através dê atestado fornecido por pêssoa juridica dê
direito púbIico ou privado.
9.2.L2.Al\ratá de locaIizaÇão e funcionamento e/ou declaraÇão da Prefeitura do local- da sêdê da
Firma, informando que a nesma funciona no enderêÇo mêncionado nos documentos.

9.3.os documentos de Hôbil-itâção deverào ser organlzâdos na ordem descrita nêste instrlühênto,
prêcedidos po! um índj-ce correspondente, podêndo ser aprêsentados êm oriqinal, por qualquer
processo de cópiâ autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou mêmbro da Equipe de
Apoio ou publicaÇão em órgão da imprênsâ oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente
legiveis, sêm conter borrões, rasuras, êmendas ou entrelinhas, dêntro do pnazo dê validade, e
encerrados em ênvêlope devidâmênte facrado ê indevassáveI. Por ser apênâs umâ formalidade que
visa facifitar os trabalhos, a ausêncla do referido indicê não inabititará o licitantê.



9'4.A falta de qualquer documento exigido, o sêu vencimento, a ausência das cópias devidamêntê
autentj.cêdas ou das viâs orj.glnais para ôutenticaÇão pelo Pregoeiro ou mêmbro dâ Equipe de Apoio
ou da pubficâÇão en órqão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitâção forá
do envelopê êspecífico, tornará o rêspêctivo Iicitantê inâbilitado. Quando o doclrmento for
obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos êndêrêÇos eletrônicos corrêspondêntes.
Poderá ser utilizada, a critérj-o do Pregoeiro, a documentação cadastral de fornêcedor, constante
dos arquivos do ORC, para comprovaÇão da autenticidâdê de elementos aprêsêntados pelo licitante,
quando for o câso.

10.o.Do CRITÉRrO PÀnÀ fi,IÂÀuENTO
10.1.Na selêÇão inicial das propostas para idêntificôÇão de quais irão passâr a fase de lances
vêrbais e na classificação final, observadas as exigências e p!ocêdj-mentos dêfinidos nêste
instrlrmento convocatório, será considerado o critério dê menor preÇo apresêntado para o
correspondênte itêm.
10.2.Hâvêndo igualdadê de valores entr:ê duâs ou mais propostas escritas, e após obedêcido o
disposto no Ãrt. 3o, §2', da Lei 8-666/93, a ctassificaÇão inicial para a fasê de lances verbais,
se fará através de sorteio.
10.3.N4 presentê licitaÇão - fasê de lancês -, será assêgurada como critério dê desêmpâtê,
preferência de contrataÇão pâra as microempresas ê êmpresas dê pêquêno porte.
10.4.Para efeito do disposto neste lnstrumênto, entende-se por empate - fase dê lances -, aquel-as
situações êm que as propostas apresentadas pelas microempresas ê êmprêsas de pêqueno porte sêjaft
iguais ou até 05t (cinco por cênto) superiorês ao melhor preÇo.
10.5.Ocorrendo a situaÇão de enpate - fasê dê lances - conforme acima definida, procedêr-se-á
da seguintê forma:
10.5.1.À microêmpresa ou empresa dê pequeno porte mais bêm classificada sêrá convocada parâ
apresentar nova propôsta no máximo dê 05 (cinco) minutos após o êncerramento dos lancês, sob
pêna de preclusão
10.5.2.Não ocorrêndo a contrataÇâo da microêmprêsa ou êmprêsa dê pêqueno portê, na formâ do item
anterio!, sêrão convocadas as demais remanescentes quê por vênturâ sê ênquadrem na situaÇão de
empatê acirna definida, na ordem dê classificaÇão, para exercicio do mesmo direito;
10.5.3,No caso dê equivalêDcia dê vafores apresentados pêlâs microêmprêsâs ê êmprêsâs de pequeno
porte que se êncontrêm no intervalo estabelecido como situaÇão dê empate, sêrá reafizado sorteio
entre ê.Las para que sê identifiquê aquela quê primeiro pôderá apresentar melhor oferta.
10.6.Na hipótêsê dê não-contrataÇão nos têrmos acima previstos, en quê foi observada a situação
de empate e assegurado o tratamênto difêrênciado â mlcroemprêsâ ê êmpresa dê pêquêno porte, o
objêto licitado sêrá adjudicâdo êm favor da proposta originalmente vencedora do certâme.
10.7.À situaÇão dê êmpatê - fase de lances -, na forma acima definida, somênte se aplicará
quando a mêfhol oferta inicial não tiver sido êprêsentadê por microerprêsa ou empresa de pêquêno
porte.

11. O.DA OADEM DOS ÍRÀBÀI.EOS
11.1.Para o recebimento dos envêlopes ê inicio dos trabalhos será obsêrvadâ uma tolêrância de
15 (quinze) minutos âpós o horário fj-xado. Encerrado o prazo pêra recebj-mento dos envelopês,
nenhum outro será aceito.
11.2.Dêclarada aberta à sêssão pública pêlo Pregoêiro, será efêtuado o dêvido crêdêncj-amento
dos intelessados. Somêntê participará atj.vamente da reunião um lepresentante de cada licitantê,
podendo, no êntanto, ser assistida por qualquer pessoa que sê j.nterêssar.
11.3.O não comparecimênto do reprêsentante dê qualquer dos licitantês não impêdirá a êfetivaçào
da reunião, sêndo que, a simples participaÇào nestê certamê imp.Iica na total acêitaçâo de todas
ês condiÇóês estabelecidas nêstê Instrumento Convocatório e seus anexos.
11.4.Em nenhuma hipótese sêrá concedido prazo para a aprêsêntação dê documêntaÇão e/ou
substituiÇão dos envelopes ou de qualquêr êlêmênto êxi.gido ê não apresêntado na reuniâo destinada
ao recebimênto das propostas dê ptêÇos.
11.5.O Pregoêiro recêbêrá de cada rêprêsentante os ênvêlopês Proposta dê PreÇos ê DocumêntaÇão
ê a declaração, sepârada de qualquêr dos ênvelopes, dando ciência de quê crjmprê pIênamentê os
requisitos de habilitação.
ll.6.Posteriormentê abr:irá os envelopes Propostas de Prêços, rLlbricará o sêu conteúdo juntamêntê
com a sua Equipê de Âpoio, conferindo-ês quanto à vaLidade ê cumprimento das exigências
constântes no instrumento convocatório e solicitará dos ficitantes que examinêm a documentação
neles contidas.
11.7. Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e âs observâÇõês porventura
formuladas pefos licitanles, dando-fhes ciêncla, em sêguida, da classificaÇão r.nicial, indicando
a propostâ de menor preÇo ê âquêlas em valores sucessivos e superiorês êm até dêz por cento,
relativanente à de mênor va1or, para cada item cotado, Entrêtanto, se assim julqar nêcessario,
poderá divulgar o Íesultado numa nova rêunião.
11.8.Náo havêndo para cada itêm licitado pê1o menos três propostas nas condiÇõês acima definidas,
serão classificadas as mêlhorês propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquêr que
sejam os prêÇos oferecidos,
11,9,8m sêguida, será dado início à etapa de apresentaÇão dê fancês verbaj-s pelos reprêsêntantes
dos Iicitantes j.niciafrnênte classificados, que devêrão sel: fo.rmufados de forma su
valores distintos ê decrescentês, a partir do autor da proposta de maior preÇo. Serã
tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerern necessárias. Esta etapa
intêrrompida, marcândo-se uma nova sêssão pública para continuidade dos trabalho
do Preqoêi ro.
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11'10.Nào serão aceitos lancês com valores irrisórios, incompatíveis com o vâlor orÇado, ê
devêrão ser efetuados em unidadê monetária nacional-. À dêsistência em aprêsênta! Iânce velbâI,
quando convidado pê1ô Prêgoêiro, implicará na exclusáo do licitante apenâs da etapa de lances
verbais para o corrêspondentê item cotado e na mânutênÇão do ú1timo prêÇo apresentado, para
efêito de cfassificaÇâo finat das plopostas.
11.11.Dec14lada encêrtada a etapa competitiva e ordênàdas às propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primêirâ ctassificada, quanto ao objeto e va1or, dêcidindo moti.vadamente a

11.12.Sendo acej-távêf a proposta de menor preÇo, será aberto o ênvêfope contendo a documêntaÇão
de hôbilitaÇão somentê do licitante quê a tivêr formulado, para confirmaÇáo das suas condiÇões
habilltatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento
convocatório, o licitantê será declarado vencêdor, sêndo-Ihe adjudicâdo o rêspêctivo itêm,
objêto dêste certamê, âpós o transcurso da competente fase rêcursâf, quândo for o caso.
11.13.Se a ofêrta não for acêitáve1 ou se o licitantê não atêndêr as exj-qência habilitatórias,
o Pregoêiro exaninará as ofertas subsêqLlentês, na ordem de classificâÇão, vêrificando a sua
acêitabilidade e procedendo à habilitaÇào do proponênte, ê assim sucessivamente, até a apuraÇão
de uma proposta que atenda as disposiÇôês do insttumento convocatório.
11'14.D4 leunião lavrâr-se-á Ata circunstanciada, na quaf serâo rêgistradas todas as ocorrências
ê quê, ao fj-nal, sêrá assinada pelo Preqoej.ro, sua Equipe dê Apoio e licitantês presentes.
11.15.En decolrência da Lei Complêmentar 123l06, a comprovaÇão dê regufaridade fiscal e
trabalhista das microempresas ê empresas dê pequeno portê somêntê será exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando-se o sequinte procedimento:
11.15.1.Às microemprêsas e empresas dê pêqueno porte, por ocasião da participaÇâo nestâ
Iicitaçâo, deverão apresêntar toda a docr.mêntaÇáo êxigida pâra comprovaÇão de regularidade
fiscaf e tlabalhista, dentre os documêntos enumerados neste instrumento para êfeito de
Hâbilitação e intêgrantes do ênvêlope DoclrmentaÇão, mesrno que êsta âprêsêntê â.lgr]ma restriÇão;
11.15.2.Havendo afguma rêstriÇão na comprovação da rêgularidadê fiscal e trabalhista, será
assegurado o prâzo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corrêspondêrá âo momênto em que
o licitante for dêclarado vencêdor, prorrogávêis por igual período, a critério do ORC, para a
regul-arizaÇão da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, ê emissão da êventuais
certidõês negativas ou positivas com efêito de cêrtidão nêgâtiva;
11.15.3.4 nâo- rêgulari zaÇão da documentaÇão, no prazo acima previsto, implicârá decadência do
direito à contrataÇâo, sêm prejuízo das sanÇõês prêvistas no Art. 81, da Lei 8.666l93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantês remanêscêntês, na ordêm dê classificaÇào, para assinatura
do con!rato, ou revogar a _ icitaÇào.
11.16.Os documentos aprêsêntados pelos licitantes no Crêdênciâmento e os elementos constantes
dos envê1opes Proposta dê PrêÇos e Docu.nentaÇáo que forêm abertos, sêrão retidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos do procêsso. No mêsmo contexto, o envelope DocumentaÇão, ainda lacrado, do
licj.tantê desclassificado ou quê não logrou êxj.to na etapa competitiva que nâo for rêtirado por
sê11 representante 1êgal no prazo dê 60 (sessenta) diês consêcutivos da data de homologaÇáo do
prêsêntê Certame, sêrá sumariamente dêstruido.

12.O.DO CRTTÉRIO DE ÀCEIIÀBILIDÀDE DE PREçOS
12.1.Havendo proposta ou lance vêncêdor com vafor para o respectivo item refacj.onado no Anexo I
- Temo de Rêferência - EspecificaÇóes, na coluna código:
12,1.1.Com indicios quê conduzam a uma presLlnÇão relativa dê inexequibilidade, pelo critério
dêfinido no Art. 48, tI, da Lei a-666/93, em ta1 situaÇão, não sendo possivel a imediata
confi.rnaÇâo, poderá ser dada ao licitante a oportunidadê dê demonstrar a sua êxêquibilidadê,
sendo-Ihê facultado o prazo de 03 (três) dias útêj-s pârâ comprovar a viabilidade dos preÇos,
conformê pêrâmêtros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do item.
12.2.Sa1ienta-sê que tais ocorrências não desclassificam automaticamentê a proposta, quando for
o caso, apênas o item corlêspondente.

13.0 . DOS RECt RS|OS

13,1.DecIarado o vencêdor, quafquêr licitantê poderá manifêstar imediata e motivadanente a
intenção de rêcorrer, obsêrvando-se o disposto no Art, 4o, Inciso XVIII, da Lêi 10.520/02.
13 ,2 , O acolhimento do r:ecurso importârá a invalidaÇáo apenas dos atos insuscetlvêis dê
aproveitamento.
13.3.À falta de manifestaÇão imediata e motj.vada do licitêntê importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicaÇão do objêto da licitaÇão pelo pregoêiro âo vêncedor.
13.4.Decididos os recursos, a autoridade supêrior do ORC fará a adjudicaÇão do objeto da
licj.taçâo ao proponentê vêncedor.
13,5,O rêcurso será dirigido à autoridadê superlor do ORC, por intermédio do Pregoeiro, devendo
ser protocolj,zado o original, nos horários nolmaj.s dê expediêntê das 08:00 as 12:00 horas,
exclusivâmente no sêguinte endêrêço: Av. Presidente João pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - pB.

1iI . O.DÀ EON'TOIOGÀçÃO E ÀD.JI'DICÀÇÃO
14.1.Concluido ê fâse compêtitiva, ordênada às propostâs apresentadas, analisada a docrmentaÇão
de habilitaÇáo e obsêrvados os rêcursos porventura intelpostos na forna da legislaÇáo vigente,
o Plegoeiro emitira relatório conclusivo dos trâbalhos dêsênvolvidos no certame, rêmêtendo-o a
autoridade supêrior do ORC, juntamente com os êIêmentos constitutivos do procês
à AdjudicaÇão e HomofogaÇão da respectiva licitaÇão, quando for o caso.
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aprêsentado pelo Pregoêiro, revoqar ou considêrar nula a LicitaÇáo, desde que aprêsente a devida
fundamêntaÇâo exigida pela legislaÇão vigente, rêsguardados os direitos dos licitantes.

15.O.DO CONIRÀTO
15.1.Àpós a homologaÇão pela autoridade superior do oRC, o adjudicêtário sêrá convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificaÇão, assinar
o respêctivo contrato, quando for o caso, êlaborado em confor:midade com as modalidades permitidas
pela Lei e,666/93, podêndo o mesmo sofrer alteraÇôês nos termos dêfinidos pela rêferida norma.
15.2.Não atêndendo à convocaçáo parâ assina! o contrato, e ocorrendo estâ dentro do prazo de
validade dê sua proposta, o licitante perdêrá todos os dirêitos que porventura tenha obtido como
vencêdor da l icitaçeo.
15.3.É permitido ao oRC, no câso do licitante vêncedor não comparêcêr para assinatura do contrato
no prazo e condiÇões estabê1ecidos, convocar os ficitantês remanescêntes, na ordem de
classificaÇão e sucessivâmênte, para fazê-1o em igual prazo do lj-cj.tantê vêncêdor.
15.4.O contrato quê eventualmênte venha a sêr âssinado pelo Iicitante vencedor, podêrá sêr
alterado com a devida justificativa, unilatêralmentê pêlo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno dirêito, conforme o disposto
nos Arts. 1'7, '78 e 79, todos da Lêi 8.666,/93; ê reâlizado na forma de fornecimento parcêlada.
15.5.o Contratado fica obrigado a aceitar, nas mêsmas condiÇõês contrâtuâis, os acréscimos ou
supressões que se fizêrem nas compras, até o lespêctivo Ilmite fixado no Art. 65, S 1. da fei
8.666/93. Nenhum âctéscimo ou supressão poderá excedêr o fimite estabelecido, salvo as supressões
rêsultaDtês dê acordo cêlebrado entrê os contratantês.

16. 0.DÀS SàNçõtsS ÀDMrNrgtRÀtrvArt
16.1'ouem, convocado dentro do prazo de validadê da sua proposta, nâo cêlêbrar o coDtrato,
deixar dê entregar ou âprêsentar documêntaÇão falsa êxigida parâ o certame, enseja! o
retardamênto da exêcuÇão de seu objêto, náo mantivêr a proposta, falhar ou fraudar na êxêcuÇão
do coDtrato, comportar-sê dê modo inidônêo, dêclarar informaÇões falsas ou cometer fraude iiscal,
garantido o direito à amplâ defesa, ficará lmpedido de licitar ê contrâtar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municipios ê, sêrá descredenciado do sistêma de Cadastramento Unificado de
Fornêcêdôres SICAF do Govêrno Eêdêra1 e de s.istêmas semêlhantes nantidos por Estados, Distrito
Fêdêrâ1 ou Mr.rnicípios, pêIo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejulzo das multas previstês
neste Edital e das demais cominaÇões lêgais.
16'2'A rêcusa injusta ern deixar dê cumprir as obri-gaÇõês assumidas e prêceitos .lêgâis, sujêitârá
o Contratado, garantida â prévia defesa, às seguintes penalidadês previstas nos Arts. 86 e 87,
da Lei 8.666193: a - advertência; b - muLta de mota de 0,53 (zero virgula cinco por cento)
apficada sobre o valor do contrâto por dia de atraso na entrega, no inicio ou na êxecuÇâo do
objeto ora contratado,. c - multa de 109 (dez por cento) sobre o valor conttatado pela inexecuÇão
total ou pârcial do contrato; d - s imuftanêamentê, qualque! dôs penalidadês cabiveis
fundamêntâdas na Lei 8.666/93 e na Lêi 10.520/02.
16.3.Se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 (quinzê) diâs
após a comunicação ao Contratado, será automatlcamente dêscontâdo da primeira palce1a do
pagamênto a quê o Contratado vier a fazer jus, acrêscido de juros rnoratórios de 13 (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrâdo judiclalmente.
16'4'Após a aplicação de quaisquêr dâs pênalidades previstas, realizar-se-á comunicaÇão escrita
ao Contlatado, ê publicado na imprênsa ofi.cia1, excfuidas as penalidades de advêrtência ê multa
de mora quando for o caso, constando o fundamênto legal da puniÇão, informando ainda que o fato
será registrado ê publicado no câdastro correspondente.

17 . 0 . Dà COMPRO\,ÀÇÃO DB EXECUÇÀO E REGBT}ENTO DO OB,lErO
1?'l.Executada a presentê contrataÇão e obsêlvadas as condiÇõês dê adimplemênto das obrigaÇões
pactuadas, os procedimentos e prazos par:a receber o seu objêto pê1o ORC obedecerão, conforme o
caso, à disposições dos Arts. ?3 a'16, da Lei 8.666,/93.

19. O.DO PÀGÀMENTO
18.1.O paganento será realizado mediante procêsso rêgular e em obsêrvância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte manêira: Pâra ocorrer no prazo dê trinta dias,
contados do periodo de adimplêmênto.
18.2.o desembotso máximo do período, não será supêrior ao valor do respêctivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, qr.rando for o caso, e sêmpte en conformidadê com a
disponibilidade de rêcursos financêiros.
18.3.Nenhun valor será pago ao Contratado enquanto pêndente de liquidaÇào qualquer obrigaÇáo
financeira quê the for imposta, êm virtude de penalidadê ou inadimp-Iência, a qual- podêrá sêr
compensada com o pagamento pendente, sêm quê isso gere dirêito a acréscimo de qualquer natu.rêza.
18.4.Nos casos de êvêntuais atrasos de pagamênto nos têrmos deste instrumento, ê desde que o
Contratado nào tenha concor.rido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇào
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data corrêspondente ao
efetivo pagamênto da parcela. os encarqos moratórios devidos êm razão do âtraso no paqamento
serão calculados com utilizaÇãô da seguintê fórmu1a: EM: N x Vp x I, onde; EM: encargos
moratórios; N = número de dias êntrê a data prev-ista para o pagamento e a do êfêtivo pagamento;
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VP = valor da parcêIâ a ser pagâ; ê I = indicê de compensaÇão financêira, âssim apur o:
(TX + 100) : 365, sêndo TX = pêrcentual do IPCA-IBGE
sua falta, um novo índice adotado pelo Govêrno Eederal
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PB, 2O Janei.o de 2021,

19. O.DO RE,A.'U9TÀ!{ENIO
19.1.Os prêÇos contrêtados são fixos e irreajustáveis no prêzo de um ano.
19'2.Dêntro do prazo de vigência do contrato ê mediante solicitaçáo do Contratado, os preÇos
poderão sofler reajustê após o intêrregno de un ano, na mêsrna proporÇão da variaÇáo verificada
no IPCÃ-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de aprêsêntaÇão da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrj.gaÇÕes iniciadas e concfuidâs após a ocorrência da anualidade.
19.3.Nos rêajustês subsequêntes ao primeiro, o intêrregno minimo dê um ano será contado a partir
dos efeitos financêiros do ú1timo reajuste.
19.4.No caso dê âtraso ou não divulgaÇão do indicê de reajustamento, o Contratântê pagará ao
Contratado a importância calcufada pela ú1timê variaÇêo conhecida, liquidando a diferenÇa
correspondeDte tào logo seja divufgado o indicê definitivo. Fica o Contratado obrigado a
âplesentar mêmóriâ de cáfculo referente ao reajustâmênto de preços do valot rêmanêscêntê, sêmpre
que estê ocorrer,
19.5.Nas aferiÇóes finais, o índicê utilizado para rêajuste será, obriqatoriamêntê, o dêfinitivo.
19'6.Caso o indicê êstabel.ecido parâ reajustamento venha a ser extinto ou de quafquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substit.uição, o que vier a sêr detêrminado pela
Iêgis1aÇão então êm vigor.
19.?.Na ausêncj.a dê prêvisão Legal quânto ao Índicê substituto, as partes eIêgerão novo indice
oficial, para reajustamento do preÇo do valor rêmanescêntê, por meio de termo aditivo.
19.8.O reajustê poderá ser real-izado por apostilamento.

20.0.DAS DT9POSIçõES GERÀrS
20.1.Não sêrá devida aos proponentes pê1a efaboraÇão ê/ou apresêntaÇáo de docrmêntaÇão rêlativâ
ao certarne, qualquêr tipo de indenizaÇão.
20.2.Nênhumâ pessoa física, aindâ que credenciada por procuraÇão legal, poderá represêntar mais
de uma l,lcitante.
20.3.4 presente licitaÇão soÍnente poderá vir a ser revogâda por razões de intêrêssê púbIico
decorrente dê fAtô supervenientê dêvidamênte Comprovado, ou anulada no todo ou em parte, pOÍ
i1êgâ1idade, de oficio ou por provocação de têlceiros, mêdj-antê parêcer êscrito e dêvidamente
fundamentado.
20.4.Caso as datas prêvistas pala a realização dos eventos da presentê licj.taÇão sejajn declaradas
fêriado e não havêndo ratificaÇão da convocaÇão, ficam transferidos automaticamênte para o
primeiro dia úti] subsequeDte, no mesmo locaf ê hora antêriormentê previstos,
20,5,O ORC por conveniência ad-ninistrativâ ou técnica, sê resêrva no direito dê paralisar a
qualquer tempo a execuÇão da contrataÇão, cientificando devidamente o Contlatado.
20.6.Decairá do dirêito dê impugnar perantê o ORC nos têmos do prêsêntê instrumento, aquele
que, tendo-o acêitado sen objeÇão, vênha a apresentar, depois do julganentô, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótêsê em que taf comunicado não têrá efêito dê recurso.
20.7.Nos vâ1ores apresentados pelos licitantes, já deveráo estar incluidos os custos com
aquisiÇão de material, mâo-dê-obra utitizada, impostos, encargos, fÍetês e outros que vênham a
incidir sobre os respêctivos prêÇos.
20.8.Às dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos nestê instrumênto,
ficarão única e exclusivamentê sujeitos a intêrprêtaÇão do Prêgoêiro, sendo facultada ao mesmo
ou â autoridadê supêrior do ORC, em qualquer fase da licitaÇão, a promoÇão dê diligência
destinada a esclôrecer ou a complemêntar a lnstruÇão do processo.
20.9.Para dirimir controvérsias decorrentês dêste cêltamê, excluído qual.quer outro, o foro
competente é o da Comarca dê Itâbâiana.

Mogei ro

ELAVIAN
Pregoe

LEBSON ÀRÀ
ro Oficial

JO



ESTÀDO Dà PÀR,AIBÀ
PREFEITURÀ MT,NICIPÀI DE I,OGEIRO

coMrssÃo pERtúttfENEE DE LrcltÀÇão

ÀITEXO Í

TERMO DE

PRE@{O PRESENCTàI No 00011,/2021

REFERÊNCIA - ES PECI EICAÇÕES

1.0.DO OBJEIO
1.1.CONSIitui objeto dêsta Iicitação: CONTRÂTAÇAO DE EMPRESÀ PÀRÀ EoRNECIMENTo DE MÀTERIÀL DE
CONSTRUÇÃO PARÀ ESTE MUNICI PIO.

2.0.,rusrlFrcÀTrvA
2.1'Considerando âs necessidades do ORC, têm o presente têrmo a flnalidade de dêfinir, técnica
ê adêquadamentê, os procêdimentos necessários para viâbifizar a contrataÇão em têla. As
caractêristicas e especificaÇõês do objeto ora 1j-citado são:

DISCRIMIN çÃO
imento saco c,/50

-l!s*-, .erro 3/8
riEâ 19

Fêrro 4.2mrn
rârne 18
xâT:l-9Lvani zado
àdeira serrada en tábua cle 0,30cm
adeira serrada em finha 3x3 c/5.0 0m
adeira serrada em finha 3x4 c/5 ,00Ín
deira se!rada em finha 3x6 c/5,00m

15

5

6
,'l

I 11
:72

:l 4

:16
: n *-*

deira serra em caibros c/5.00m
Ferro 5/16

q.l.g .i"gg.de e4,f]ga 
_

!-e !.r-q 991,_
r010

*Í:l
13 4i

901() dê ar com 2 50m
ubo pvc de 100rün c/6m
ub 4 ornÍn c/6m

!9,!"s. de 7 5mrn c/6m
elho pvc de 7 5mrn

aixa de descarga colnpl eta
ubo ara calxâ de descarga

ate p.l.ásEico flexível c/3ocm

.: vqra
: va!â

134
611

13 4:' 18
:-rq--
-20

und 13 4l

: !!d
und
und
und

15 7'
14 6i

90
22
341

34

21
22

24
25

s ude de borracha p,/vaso sanj,tário
Telha cerânica de 1'

tha Cerâmica de 2à ; nilh
Fech a,gglq "-i!P-1.-e-s. .,,_-
Prê
Bacla sanitária

ampâ para bâcia sanitária
vatório para banheiro

Pia dê cozinha c/ 1,00m
Porta madeira prensada 0,60x2,10m
Porta madeira prensada 0,70x2,10m
Por-!a,I|qd,"-lla-,.Prensada 0, 80x2, 10m
Po,rq1s9.q9:lq. P lggs_q99,,:!lP9 i a
orta madeirâ

l,r-",1-.:-:E
,..1_c_.. -.--,. .. '-__ _67j

..-.. uaq..
und29

30
I 31

32

38
39

i 45

i 48

und
1721

6',7

67und

"na
'l5l

r 33
134
:3s
i 36

- ,9.,,§ 0."? r.,49...
o{.9r?ll!t1..
0,80x2,10mo+e...Ta9,9,i.I-q pr!!l:ad-a i(üuia

und
und

und
: uDd

;il -l*
"ti., lund :

22

45
45
45
45:

8l

prensada inüuia

Calxa d águâ de 500 litros
Caixa ct águâ dê 1.000 fitros

ixa d águâ de 5.000 fitrostj.o,__
I 41

ubo
1o--s13--s--t-r'gS-
vc sofdáveI

_1_.trl
r'7 9t

1L2:
de 20mn c /6m

,loelho 10 orun
lás tica ra Lavâtório

orneara p1

und
und

ástica para pia : ,,-lild ,-: uncl

9oi
tt2

aslobradiÇa de chumbàr
rrolho médio 1

t

4A

46
41

o galvanizado para cerca :kq

'-.'

í§

g{rs}DI. j q4lrl9lPj
l
2
3
4 :kg

m3

._:_- is
-_, !s

I
9

10

Und
Und
Und 5

582
5

: 37

43

23
45



49
50
51
52

70

aptador soldável de 20ftn
uva cle pvc soldáve] de 20run
e pvc de 7 5nm
obradiÇâ 3 rá Para po rta
oefho Pvc 40run Para esgoto

und

und
und
rind
und
und
und
und
und

und

t34
172

61,,

oefho
-l-v-g.-?9s1,-PlI9--"

... . .-1l4
140i
7191,

57 -, Tar JeLà de 3

58_-_, jrorn-eira de me,t-a-I ! para-_-pi.a
59 :Politubes ou simifar 179
60 il,"!g O". de 

-5-0_mn 
c/_6-m so_ldável

echadurâ externa inox
anque s intético 1,00 x 0,50m

ubo pvc de 32m.h c/6m soldável
ubo

_. yerq
, vara 34

L'7 92:

i,..96 .

6t

90
sel
22.
gól

3ql

62

.Si
pf 9_. -de 2 5glg6lll..:9ld-á-ye1

anal et â ..,Pqrq.rig!-gl
anâleta para cintâ

65 ó cinento veneziano 30x30cm
66 ixâ de madeira n' 80
6',7 ixa de madeirê n' 60
68 ixa de madei!ã n' 100
69

und 1192,
und
und

, ultg
und

I und

90
269:
269:
403

?2!:,
269und

und
und

ra madeiEa n" 12o
ra ferro n." 361Xa

1Xa ra ferro n." 50
ixa para ferro n." 100
ucha n" 6

6J,
61'

!!lo,
nyloni 14

I rs..,
'I 16
i:r--
: 19

uchâ n :.-9 lillgr-
--1j ")11

-._r1t"9 _.

und
4031

it para banheiro und
4031

112
61

924
r-ta veda losca 50mt
t hidratado saco c/10 kg

und
Sc

80 llinta látex interDa, lata c/18 -Iitros

Solvente ga1ão c/5 litros

lata : 185:
- 

30áôUnd
Und 123"".' r):,83

84
Gf

und
Und

92;
85
86
87
88
89

91

rincha de
iG.r,i o"
rlncha de
;i;ha ãa

1

2

2

3

und
und

ssa PVA, lata c/25 kg
í amassa colaDte, saco c/20 kg Ac1

185
924

90 r,Lv{9 pac9t9 911!9
ac!ifico, lata

1-.,!C-§1,1.,8- i..S.__- -.
a1 relér*. c48_:li!f9s
erna ÀC, lata c/18 litros

Pct
Lata

154

108:
46,

LêtA

elador c/18 litros
inta 1átex exterÍra s/B, fata c/18
ssa acrl.Iicâ,

riiroi
4

5

6

9
gt...

I-

extura acrÍ1ic
inta látex ext 1ã ta

G1

Und

15 4l

246:

154

154
46
28,

381

-.21.-6,
701

154

9
,t

98

inta fátex
spátufa cle

i.ry:r3e,.....9 
",119-1,3-1 9 1it ros

1 921
'7',7s tula de 4 und

und
Ed

P*I]e, d9s \\1
intã em pó hid.atada, fardo c/20 Rg

edacit
' 100
i- ro1

ta2

r 114
I 11s

ou simila!, bafde c/18 g BaIde
BAIdEiosfalto ou simifar bal-de c,/18 l<g

103

105
106
107

109
110
111
1t2

i]L-

inner ou si,mi,lar

104 smal te_,s_i n-t é t ic,o,.. galão
9/,1-8.!9 ,-. .
c/3,6 Iitros

ed á ou similar, balde

nner ou sinifar, qafão c/ 5 ]itros
1t

1() de lâ de carnerro c/15 cm, para Pintura und
und
und

'77

92
108
554

92

1c' de 1ã de carneiro c/23cm, para pintura
1c! de l.ã de cârneiro 91,9c,L__p-â, ra plntura

ita crepe
inta acr j:1r-9â_p a rq-!:igr. laEa c/18 litro
inta ra demàrcação de tráfico, ga1ào 3

vld, ,

g1 62
lnta

pa
acrll-ica ,sB _eI!S:.la pism!!
1ê! _er,,9r ! -ê"_._.le 

p'-s.9.ll_19,9r 723

116
117
118

inta
inta Iátex nobre c/18 fitros

uva de borracha
ota de couro
ota de borrachê

rro de mão

l ata

Par

. -,,-l.a-_r,
Par

q2l

1200:
150:

100
1

,.. ,__lq 0.,

120
50

0l

l 119
:120.

121

PâT

108

122
123 Pá

ada 2 .0,

tada, fatã'',c/,1,8 litros
ata c/18.,18,,

._ glg
Und

Und l2

s3
54

und
und

55

'tt
't2

13 i und
i und

03i4

l

ra massa
rocha ara caiaÇão

81
a2

9

9

99

Balde
G1

154



724
125
126

; 138

hibanca tamânho 4, com cabo 2A

50
80

Picareta tamanho 4, com câbo Und
danho Lás ti co und

undI r2l
| 128

il3-7"

êdanho ferro com cabo

729 !:9v!l9a leve, com cabo Und :

20i
101

130
131

i 134

I ofo I furos 19x19x9
u!d
und

ooi
ool

Und 30000
4

:ô
s oool

6ool

Scl
ú;ã--:--"- 1dú

relica ferlo 4.2Í,\ c/ 6MT
t32 Bfoc--9. qP9 .-L
133 +o""9-9-§graT1c,9_!âi-e.._0 Joxo, 07x,0, 2 0

rgâmassa colaÂte, saco c/20 kq Ac2

i "l:s: 136
rgêmêssa corânte, iaco é7zo xq À.3 -*

p-99_re!919_:aqts_ _

aje isopor 0,30x1,00x0,0?

I
bo pvc de 20mm c/6m soldáve]

-i--

I4g
Sc
Sc

IJn
Und
IJnd

s00
s5oi

-3õ
281

ubo 
- P,Y9-q9

o pvc deub
yPo -p-yaqF 150{-'i!..c/_6m ..

ubo pvc de 50run c/6m
eramica_ parê _piso 43x43

z, qa.;o,so

40rim c/6m soldávêl
o!@êze* ".ràá""i- 

- 55i
; 139
j 140
i 141
. 142 2

1 êIha fibrocimento

,: u-nd

__:, M'.

r und-"1--" 
Üno

und
Und
Und

85

96
96i
44

350
50043

11 t46

; 150

144
1ai;-"

elha fibrocimênto 1, 53x1, 10
efha 'li}!99i$SÍ,!" ,1r

1q'
5nm
5rnm

: 2201

83x1, 10
tha flbrocimento 2. 13xe 1, 10 stur

elha fibroclmento 2,44x1,10 5mn
inta esmalte 0,9 1t

: L41
i 148

inta Spray 400m1
aixa Sinfonadâ 100x100x50
aixa Sinfonada 150x150x50
ernlz incofor 3. 61t nêutro

und

i Und

151
L52
153 êrniz incolor 0,9ft neutro

junto sanitário a.çgpbqo_.,l 1 -6,1:r!! 9s

und

und
4

155

1 162

114
65

156 eda ca ]-Ia llqg]or 2909
t5'7 Lubrificante 300mI
158 Pia inox 1,00x0,50
159
160
161

SÍlicone incolor

Pia

?jos . .
Uncl: urã-'

65
24

Und
Und

Pia i
nox 1.20x0,5_0
nox- l, 40x0, 50__
nox 1,50x0,50

: Und
und

ino_x 1,60x0,,50 ., Uncl

UDd
Und

12:'l:;

e mao
r!i,nho cle

únd
0l

0;

si

6

6

mqo-.,.. -,-, u!-d-.
: Und 45

3. 0.oBRrcAçõEs Do coNtRÀTÀDo
3.1.Responsâbifizar-se por todos os ônus e ob!igaÇões concernentes à IegislaÇão fj.scaI, civil,
tributária e trâbâthista, bem como por todas as dêspêsas e compromissos assumidos, â quâlquer
títul-o, pêrante seus fornêcêdorês ou terceiros em razão da exêcuÇão do objêto contratado.
3,2.Substituir, arcando com as despesas decorrentês, os matêriais ou sêrviÇos qLle apresentarem
aftêraÇões, dêteriorâÇões, imperfeiÇões ou qL1âisquêr irrêgufaridades discrepantes às êxiqências
do instlumento dê ajuste pactuado, âinda quê constatados após o recebimento e/ou pagamento.
3,3,Não transferir a outrêm, no todo ou em parte, o objêto da contratâÇão, salvo mediantê prévia
ê êxpressa autorizaÇão do Contratêntê.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, êm conpôtibilidade
com as obrigaÇões assumidas, todas as condiÇôes de habilitaÇão e qLlalificaÇáo exigidas no
respectivo procêsso licitatório, apresentando ao Contratântê os documentos necessários, semp-re
quê sol i citado.
3.5.Ernitir Nota Eiscal corrêspondente à sede ou filial da êmprêsa quê aprêsêntou a documentaÇão
na fasê dê habilitaÇão.
3.6.Executar todas as obrigaÇôês assumidas com observância a mêfhor técnj-ca viqentê, ênquad
sê, rigorosâmente, dentro dos preceitos fegais, normas ê êspêcificaÇÕês té
correspondêntês .

4.O.DO CRrlÉRIo DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PREços
4-l.Havendo proposta ou lancê vencêdor com valor para o respectivo item rêlacionado acima
coluna código:
4.1.1.Com indicios que conduzam a uma presunÇáo relativa dê inêxequibi I idadê, pelo critério
definido no Àrt. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situâçáo, não sendo possível a imed.iata
confirmaÇão, poderá sêr dada ao licitante â opôrtunidade de demonstrar a sua êxequibilidade,
sendo-1he facultado o prazo de 03 (tr:ês) dias úteis para comprovar a viabilidade dos priêÇos,
conforme parâmêtros do mesmo Àrt. 48, II, sob pênâ dê dêsconsideraÇão do item.
4.2.Saliênta-se que tais ocorrências oão dêsclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.

an o-
1 s

J

749

2

Und

, Und
Und

22
22
220)
L2
I

12

Ía inox 1,80x0,50i-163
1164
i-li!-:
i ..1,9,C-,,..'.76'1
;-16s -

lha
Lha tr
eu3

transparente ]eitosa 2, 44x0. 50
ans.pa-rente leito!a L93L!r..1. 0

,25-!3'.!.l
ra de ar 3,25x e,:/. .

Roda p/ carrinho de nao

uncl



4.3.os lances verbais sêrão efetuados em unidade monêtária nacional

5. 0.troDEro DA PROPOSIÀ
5.1.É parte intêgrantê deste Têrmo dê Rêfêrência o modelo de proposta de prêÇos
podendo o licitantê apresêntâr a sua propostâ no próprio modêlo fornêcido,
devidamênte prêênchj.do, confo!.rnê facufta o instrumento convocatório - Ànêxo Ol..

correspondente,
dêsdê quê sej a

GILVÀN EERREIRÂ DE LIMA
SECRETÁRIO

t,
Í



À}IEXO 01 ÀO TERT.O DE REEEPÉNCIÀ

PREGÃO PRESENCIÀL NO OOO11/2021

ESTÀDO DA
PREFEITURA MUNICIPÀI DE },IOGEIRO

coÊ'ÍssÃo pERltÀNErrrE DE LrcrrÀçÃo

PROPOSTÀ

k

__kg --

PROPOSTÀ

REE.: PREGÃO PRESEtTClàr No OOO11/2O21

OBJETO: CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PARÀ EoRNECTMENTo DE MATERIAL DE coNSTRUÇÀo PARÀ ESTE MUN]CIPIo.

PROPONENTE :

Prezados Senhorês,

Nos termos da ficitaÇão êm epigrafe, apreseôtamos proposta conforme abaixo:

@ DIS UNIDÀDE QUÀNTTDÀDE .PREÇO T.INIT. PREÇO T<}EÀI
i.mento saco c/50 kg .....-1s9qi.... -_--.-172:Eerro 3/8 vara

n3

1

2
3

A

90.
5r5'lEerro 4.2mlr

0cm
5, 00m

_- llacte i ra, ,s elracla, em 1i.nha 3x4 c/5,00m
deira serrada eln linhê 3x6 c/5,00m

112 i

9
9

9

,-9
i 10

:t4a

:m
: Und

-:-,,-,vng
--.-..;.-. uqq

123.
56i

11
12
13

;ãddi; ".;i;
deirâ serrada em r lpa

em caibros c/5,00m

q:9e,-ç9.!L1.9-!,â,___...

al!]g*plygt g sani,tárlo,_,

: Dnd
5824

560r

5

i 14

i 17

r-- 
19

!Ro 1 9... 
qe .-e.|ere -r-q :p1.d,9. 9 -o.1,?:9$

_ Tubo pvc
l UDO pvc

de 100Íun c/6m
aJãõím "cZo'm

7 5run c/ 6m

:Eerro 5 /16
lEerro de lÍ

Caixa de desc

_f9rq
.y-ele-,.-
rolo

una
uÀd

134:
1iI-
1,,sfi,.,.
14 6i

45.

.,._, ;TLb_g.-PVc. ge

\-, I 1,?--- " ,t999rh9,,e"9 d"-'-l!Ilo....*...- ..-*...t2
f",
iz
t2
:.2

-Tu_bo 
parô caixa 

"de -descârqa,---
2 ;Engâte ÊLi t i cgl9fexlfq:! gl?!jl,

0

1

? 
--iP-Pgq

e de borr
:Telha cerâmi.ca de 1'

gÂd
und

r und

: milh

,i-tn-, und

:

-,9,0:.,22)--"iài'25
26

:2A

if etn
iEech

a Cerámi.cà de 2À

adura sim-p fes 45
go 2^rPre }1 x 10

lBacia sêÍritáriâ
61
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FOLHÀ 01,/ O 2

ESTÀDO DÀ PÀRÀiEÀ
PREFEITURÀ MT'NICIPÀI DE }íOGEIRO

COMISSÃo PERT,A}IENTE DE LIcITÀÇÃo

ÀNEXO tr - PREGÀO PRESENCTÀ! No OOO11,/2021

MODELOS DE DECLARÀÇÓES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO OOO11/2021
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARÀÇÃO dê cumprimênto do disposto no Art. 7ô, Inciso xxxIII, da CF
v, da Lêi 8.666/93 -

O proponêntê acima qualificado declara ter conhecimento e
rêspectivo instrumento convocatório e submeter-se as condiÇôes

o proponente âcima qualificado, sob penas da Lei ê em acatamênto ao disposto no Art. 7ô inciso
)dxIII da ConstituiÇâo Eêdêra], Lei 9.854, de 27 dê outubr:o dê 1999, declara não possuir êm seu
quadro dê pessoal, funcionários mênorês dê dezoito anos êm trabalho noturno, insalubrê ou
perigoso e nem mênorês de dezessêis anos, em quâlquêr trabalho; podendo existir menores de
quatorze anos na condição dê aprêndiz na forma da legislaÇão viqente.

Art. 2?, Inciso

2.0 - DECIÀRÀÇÃ,O de superveniência de fato impêditivo no quê diz respeito a participaÇão na

3.0 - DECLARÀÇÃ.o de submetêr-se a todas as ctáusulas e condiÇõês do correspondentê instrumento
convocâtório,

Conformê êxigência contida na Lêi A-666/93, Art- 32t §2", o proponente acima gualifj.cado, declara
não havêr, até a plêsêntê data, fato impeditivo no quê diz rêspêito à hâbilitâÇão/pârticipação
na presente licitaÇáo, náo se encontrando em concordata ou estado falj-mentar, estando ciente da
obrigatoriedadê dê informar ocorrências postêriores. Rêssalta, ainda, não estar sofrendo
penalidadê dê dêc1araÇão dê idonêidade no ànbito da administraÇão Pederaf, Estadual, Municipal
ou do Distrlto Fêdêra1, arcando civif ê criminalmentê pêla prêsêntê afirmaÇáo.

Local ê Data.

aceitar todas as cláusulas do
nêfe êstipul-âdas.

NOME /AS S INÀTURÀ/ CARGO
Rêprêsentante leqal do proponentê.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARÀÇÕES DEVERÂO sER ELABoRÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDo Do LICITÃNTE, QUANDO FoR o CAso

N

ãÊ



EOLHA 02 /02
REP.: PREGÃO PRESENCIÀL NO OOO11/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNP,J:

4.0 DECLAXÀÇÁO dê êlaboraÇão indêpêndênte de proposta.

(identificaÇão complêta do rêprêsêntantê do Iic.itante), como reprêsêntantê devidamente
constituído dê (identificaÇão completa do licitante oL1 do consórcio) , doravante denominado
(ficitante/consórclo), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edita] do Pregão Presencial no
0001L/2021, dêc1ara, sob as pênas da fei, em espêciâl o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que :

a) a proposta apresentadâ parâ partj-cipa. do Prêgão Prêsência1 i" A0Ol7/2027 foi etaborada de
maneira independêntê pêIo licitantê, ê o contêúdo dâ proposta náo foi, no todo ou em parte,
diÍeta o indirêtamente, informado, discutido ou recebido de qualquêr outro participantê potêncial.
ou dê fato do Preqão Presêncial no 0OOll/2021, por qualquêr meio ou por qualquer pessoa;

b) ê intenção dê apresêntar a proposta elaborada para pârtic.ipâr do Pregão Pr:esenciâl no
0001,1/2021 nãô foi. infomada, discutidâ ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato do Preqão Presêncial n" OOOII/2021, por qualqLler meio ou por qualçFrer pessoa;

c) que não têntou, por: qualquer meio ou por qualquêr pêssoâ, inftuir na decisão dê quêIquêr
outlo participante potencial ou dê fatô do Pregão Presencial n" AOAIT/2021 quanto a participar
ou não dâ referida licitação;

d) que o contêúdo da proposta âprêsentâda para participar do Pregão Prêsencial i" 00071/2021
não sêrá, no todo ou êm parte, direta ou indlretamente, comunicado ou discutj-do com qualquer
outro participante potencial ou dê fâto do Pregão PrêsêÂciâ1 rt" 0OAl),/2A2:L antês da adjudicaÇâo
do objêto da referida licitação;

ê) quê o conteúdo da proposta âpiresentâda para participaÇão do Pregão Prêsencial nó 00A11,/2021
não foi, no todo ou em parte, dirêta ou indirêtamente, discutido ou recebido de qualquer
intêgrânte da Prefeiturâ Municipal de Mogeiro antes da abertula ofici.al das propostas; e

f) que está plenamente ciêntê do teor e da extensáo destâ dêc-IaraÇão ê que dêtém pfênos podêres
ê inforrnaÇões pàra fi rmá- 1a.

Local e Data.

NOME,/ASS INÀTIRÀ/CARGO
Rêprêsêntante leqal do proponente

OBSERVÀÇÀO:
ÀS DECLARÀÇÔES DEVERÃO SER EI,ÀBORÀDAS EM PÀPEL TTMBRÀDO DO LICITANTE, OUANDO FOR O CASO.
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ESTÀDO DÀ BÀ
PREFEITT'RÀ HT'NICIPÀ! DE !,IOGEIRO

coMrssÃo PEmanrENrE DE LrcrTàçÃo

ANEXO III - PREGÃO PRESENC!À! NO OOO11i/2021

MODELOS DA DECLAXÀÇÃO DE REGULARIDÀDE - HÀBILITÀÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIÃL N' OO011/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

1.0 - DECLARÀÇÃO DE REGUI.ARIDADE para habititaÇão previsto no Art, 4o, Inciso vII, da Lei
70.520 /02.

Locaf e Data.

PROPONENTE
CNPJ

NOME /ASS INATUBÀ/CÃRGO
Representantê 1egal do proponênte

O proponentê acima quafificado, dêcfara, em conformidade com o di.sposto no Art. 4o, Ínciso VII,
da Lêi 10.520102, que está apto a cumprir plenamênte todos os requ.isitos dê habili-taÇão exiqidos
no rêspectivo instrumento convocatório quê rege o cêrtâmê acima indicado.

OBSERVÀÇÃO:
A DECI.ARÀÇÀO DEVERÁ SER ELÀBoRÀDÀ EM PAPEL TIMBRÀDo Do LICITÃNTE, QUÀNDo FoR o CASO



ESTÀDO DÀ
PREFEÍTURÀ MI'NICIPÀI DE !'OGEIRO

co.{rsgÀo pEnMANErrrE DE LrcrTÀÇão

ÀtfExo rv - PRrcÀo

MTNUTÀ DO CONTBÀTO

CONTRÀIO N": ..../

PRESENCIÀ! N" 00011/2021

,,.-cPL

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRAM À PREFETTURA MUNICIPAL DE
MOGEIRO E PÀR.A EORNECIMEN?O CONFOR!4E D]SCRIMINÀDO NESTE
INSTRUMENTO NA EOR}4À ABAIXO:

Pelo presente instlumento particular dê contrato, de um lado prêfeitura Munici
Av. Prêsidentê João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - pB, CNPJ no 08.866,501/00
rêpresentada pelo Prêfeito Antonio José Ferreira, Brasileiro, Casado, Empresa
domiciliâdo na Sitio Pi.ntado de Cima, 138 - Area Rural - Moqêiro - pB, CpF no
Cartêira de Idêntidade no 3360118 SSppÃ, dôravante simplêsmênte CONTRÀTANTE,

. ., CNPJ n" nestê
por .,,. residentê ê domj.ciliado na ....,
CPF no . Carteira dê Identidade
as partes contratantês assinar o presêntê
Seguintês:

pa.I dê Mogêiro -
01-67, nêste ato
rio, residêntê ê

844 .199 . 64 4-91,
ê do outro lado
âto representado

no ...., doravantê simplêsrnente CONTRÀTÀDO,
contrato, o quâ1 sê regerá pel-as cláusulas ê

dec idi ram
condiÇões

CLIíUSI,I,À PRIIi'EIRÀ - DOS FUNDÀMENTOS :

Este contrêto dêcorre da licitaÇão modal-idadê piregão presencial no 00011/i2021, processada nos
termos da Lêi Federaf n" 10.520, dê 17 dê Julho de 2002 e subs idiariamente a Lei Eedêral no
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Comptementat no L23, de 14 de Dezembro de 2OO6; Decreto
Municipal n" 016, de 10 de Novêmbro de 2A06, ê fê9is1aÇáo pertinentê, considêradas as alteraÇôes
posteriores das referidas normas.

CLN'SI',,À SECI'IIDÀ - DO OB.]ETO:
O PTESENTE contTato tem po! objeto: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ EORNECIMENTo DE MATERIÀL DE
CONSTRÚÇÃO PARÀ ES?E MUNIC] PIO.

O fornêcimento dêverá ser exêcuLado rigorosêmênte de
instrDmento, proposta aprêsêntada, especificaÇões
licitação modalidadê Pregão Presencial n" 00011,/2021
essês que fi-cam fazendo partês inteqaantes do ptêsente
será realizado na formâ parcelada.

acordo com as condiÇóes expressas neste
técnicas correspondentes, processo de
ê instruÇões do Contratânte, documêntos
contrato, indêpendênte de transcriÇão; e

cl,irusuI.À IERCEIRà - DO rrÀIOR E PREçOS:
O vâIor total deste contrato, a base do prêço proposto, é dê R§

crágsur.À QUÀRIÀ - DO REÀ^rt Stàt{E}*TO:
Os prêços contratados são fixos e irreajustávêis no prazo de r]m ano.
Dêntro do prazo de vigência do contrato e mediantê solicitâÇão do Contratado, os preÇos poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, Da mesma proporÇão da variaÇâo vêrificada no IPCA-
IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de êprêsentaÇáo da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigaÇõês iniciadas ê concfuidâs após a oco!rência da anuâ_Iidadê.
Nos reaiustes subsequentês ao primêir:o, o interregno minimo de um ano será contado a partir: dos
êfeitos financeiros do último reajuste.
No caso de allaso ou não divufqaÇão do indice dê reajustamento, o Contratantê pagará ao Contratado
a importância câlculada pêla última variaÇâo conhecida, liquidando a diferenÇa corlespondente
tão logo sêjâ divufgado o índice definitivo. Eica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cálculo rêferente ao reajustamênto de preÇos do valor rêmanescente, semprê que êste ocorrer.
Nas afêriçôes finêis, o índice utilizado para .eâjuste será, obrigatoriamêntê, o definitivo.
Caso o indice êstabelecido parâ rêajustamênto venha a se! extinto oL1 dê qualquer forma não possa
nais ser utilizâdo, será adotado, em sLlbstituiÇão, o que viêr a ser determinado pela legisfaÇão
êntáo em vigor.
Na ausência de prêvisáo legaI quanto ao indice substituto, as partês e Iêgêrão novô indice
oficial, para reajustamento do preço do valon remanescente, por mêio dê termo aditivo,
O rêajuste podêrá ser rêalizâdo por apostilâmento.

clÁusul.À QUINEÀ - DÀ DoIÀçÃo:
Às despesas correrão por conta dâ seguinte dotaÇão, constante do orÇamênto vigente:

fl;§
\!íE'



Recursos P!óprios do Municipio de Mogeiro: l,EI MUNICIPAL 34A/2O2O 02.010 GÂBINETE DO PREFEITO
02.O2O SEC DE ÀDMINISTRÀÇÀO E PI,ANEJAI'1ENTO 02.O3O SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURÀ, ESP, LÀZER E TURISMO
02.O4O SEC. MUNICIPÀL DE SÀUDE 02.O5O SEC. DE ACÀO SOCÍAL EMÀS 02.060 SEC DE IND. COM. COMPRÂS E
TRÀNSPORTES 02.070 SEC. AGRIC. MErO AMBTENTE, PESCA E PECU 02.080 SEC. DE lNDUST. COMERCTO E
INERÀ ESTRUTURÀ 02.140 SECRETARIÀ DE FINANCÀS 3.3.90.30.00.00 OO1 MÀTERIÃL DE CONSUMO
3.3.90-30.00.00 211 MÀTERrÀr, DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 214 MÀTERTAL DE CONSUMO

clÁusu.À gErerÀ - Do PÀcÀMENao:
O pagamento sêrá êfêtuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da sêguintê
maneira: Parê ocorrer no prazo dê trinta diâs, contados do periodo de adimplêmento.

clÁust,I.À sÉID,À - Do PRÀzo E DÀ VIGÊNCIÀ:
O prazo máximo de êntrêga do objeto
hipóteses prêvistas no Àrt, 5?, S 1o,
da assinatura do Contrê to:
a - Entrega: Imediata.
À vigência do presente contrato sêrá
considêradâ da data de sua assinatura

ora contratado, que adhite prorrogaÇão nâs condiçôês e
da Lei 8.666,/93, está abaixo indicado e será considêrado

cUiUsuI,À oITÀ1IÀ - DÀs oBRTGAÇõES Do CoNTRÀTAN'TE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presênte contrato;
b - Proporcionar ao Cont'ratado todos os meios necêssários para o fie.I fornêcimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irrequfaridade encontrada quanto à quâlidadê dê produto
fornecido, exêrcendo a mais ampla ê complêta fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
responsabi l idades contratuais e legais;
d - Designar rêprêsêntantês com atribuiÇôês de Gestor e Eiscal deste côntrato, nos têrtnos da
norma vigente, especialnente para acompanhar e fiscalizar ê sua execuÇão, respect ivamente,
permitida a contlataÇão de têrceiros para assistência ê subsÍdlo de informações pertinêntes â
essas atribuiÇõês.

cIÁUsuI.A NoNÀ - DÀI' oBRIGÀÇõES Do coNTRÀTÀDo:
a - Exêcutal devidamente o fornecimento descrito na Cláusufa correspondentê do prêsente contrato,
dentro dos melhores paremetros de qualidade estabelêcj-dos para o rano de atividade leLacionada
ao objêto contrâtuâ1, coft observância âos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obriqaÇôês concernentes à legisfaÇâo fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, pêrantê seLls fornecedores ou tercej.los em razão da êxêcuÇão do objeto contratado;
c - Manter prêposto capacitado e idônêo, aceito pelo Contratantê, quando da execução do contrato,
que o represente integralmente em todos os sêus atos;
d - Permitir ê facilitar a fiscâ1izaÇào do Contratantê dêvêndo prestar os informes e
escla recimentos solrcilados ;
e - Será rêsponsávê] pêIos danos causados diretamente ao Contratantê ou a tercelros, decorrentes
dê sua culpa ou dolo na exêcução do contrato, não excluindo ou rêduzindo essa rêsponsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgáo interessado;
f - Nào cêder, transferir ou subcontratar, no todo ou em partê, o objeto deste instrumento, sêm
o conhêcimento e a devida autorizaÇáo êxprêssa do Contratante;
q - Manter, durantê a vigência do contr.ato, êm compatibifidade com as obrigaÇões assumidâs,
todas âs condiÇões dê habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no rêspêctivo processo Iicitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necêssários, sêmpre que solicitado.

cráusurÂ DÉcDc, - DÀ ÀllERÀçÃo E RESCtsÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unifateralmentê pêlo Contratantê
ou pôr acordo ent!e as partes, nos casos previstos no Art, 65 ê será rescindido, de pleno
dirêito, conforme o disposto nos Arts. '7'7, '78 ê 79, todos da Lei 8,666193.
O Contratado fica obriqado a âceitar, nas mesmas condiÇóês contratuais, os acréscimos ou
suprêssõês quê se fj.zerem nas comprês, até o respêctivo limite fixado no Art. 65, S 1'da Lêi
8,666/93. Nenhum acréscimo ou suprêssão podêrá excede! o limite estabêlecido, salvo as suprêssõês
resultantes de acordo celebrado entre os contratantês.

cLÁUsuI.À DÉcD.À PRITGIRÀ - Do RECEBITGNTo:
Executado o presente contrato ê obsêrvadâs as condiÇões de adimplêmênto das obrigaÇões pactuadas,
os procêdlmentos e p!âzos para rêcebêr o seu objeto pêlo Contratante obedêcêrão, conforme o
caso, às disposiçõês dos Alts. '73 a'76, da Lêi 8.666193.

cráDslÍ.À DÉCDÂ. sE@r@À - DÀs pENÀuDÀDEs:
À recusa injusta em deixar de cumprir as obrj-gaÇões assumidas ê precêitos Iêgais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia dêfêsa, às sêguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87, da
Lei 8.666/93|. a - âdvêrtênciâ; b - multâ de mora dê 0,58 (zêro vírgufa cinco por cênto) aplicada
sobrê o valor do contrato por dia de atraso nâ entrêga, no inicio ou na execuÇáo do objeto ora
contratado; c - multa de 10* (dez por cento) sobre o vafor contratado pela inexecuÇào totaf ou

dêter:minada: até o finâl do êxercicio fj.nanceiro de 202I,

parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquêr das penalidadês cabiveis fundame
Í,ei 8.666/93 e na Lêi 70.520/02.

das na



ctáEsur.À DÉCD{A rtsRcErRÀ - DÀ coMpENsÀçÀo FrNAt{cErRÀ:
Nos casos de eventuaj-s atrasos de pagamento nos termos dêste instrr.]mento, e desdê quê o Contratôdo
não tenha concorrido de alguma formâ para o atraso, sêrá admitida a compensaÇão financêira,
dêvida desde a data limite fixada para o pagamento até a dâta corrêspondêntê ao efêtivo paqamento
da parcela. Os êncargos moratórj.os dêvidos em razão do atlâso no pagamênto serão calculados com
utifizaÇão da seguinte fórmufa: EM: N x VP x I, ondê: EM - êncargos moratórios; N = númêro de
diâs êntre a data prêvista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da pêrcêIa â
serpaga;eI:indicêdecompensaÇãofinanceira,assimapurado:I=(TX-100)+365,sendoTX
= percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice
adotado pêIo Governo Federal quê o substituâ. Na hipótese do rêferido índicê estabêlecido para
a compensaÇão financeira venha a ser êxtinto ou dê qualquer formâ não possa mais sêr utilizado,
sêrá adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela ]êgislaÇão êntão êm viqor.

crássur.A DÉctMÀ errÀRTÀ - Do FoRo:
Para dirimir as quêstôês decorrentes deste contrato, as partes elêgêm o Folo da Comarca de
Itaba iana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o
asslnado pelas partes e por duas têstêmunhas.

presente contrato en 02 (duas) gias, o qual- vai

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de dê

TESTEMUNHÀS

PELO CONTRÀTÀDO

J




