
EDITÀI Licitação
pRocEggo ÀDMrNÍSTnÀrwO Nc PP 00012/2021
r.rcrraçÃo Nc. ooo12/2021
MODAT]DADE: PREGÁO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do certame:
PREFEITURA MUNICIPÀL DE MOGEIRO

AV. PRESIDENTE .]OÃO PESSOÀ, 47 - CENTRO

CEP: 583?5-000 - Te1.: (83) 32661033.

ESTÀDO DÀ
PREFEITITRÀ MT NICIPÀ! DE ITOGEIRO

cclltsgÃo pEBt'GrrENrE DE LrcrrÀçÃo

MOGEÍRO PB.

O órgão Realizado! do Certane acina qualj.ficado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-67, doravante
denoinrdo a!!t l.súant oRc, torna púbfico para conhecimênto de quantos possam inteEessar que

fará realizar através do pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Àpoj.o, as 07:00 horas

do dia 09 de Fevereiro ae ZOZ| no endereço acima indicado, IicicaÇão na modalidade Pregão

Presencial f OOOL2/2O2L. tiPo nenor p!eÇo, e sob o regime de tarefa; Eudo de acoldo com este
instnnento e en observância a Lei Federal no 10,520, de 1? de Julho de 2002 e subsidiariamente
a tei Federal no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei ComPlementar no 123, de 14 de Dêzêrüro dê

2005; Decreto Municipal n. 016, de 10 de Noverúblo de 2006; e legislaÇão Pertinênte, consideradas
as alteraÇões posteriores das referidas normasi conforne os critérios e procedimêntos a seguir
definidos, objeti.wanao obt.er a melho! proposta para: coNTRÀrAÇÃO DE EMPRESA PARÀ LOCÀÇÃO DE

EOUIpAMENTos ún rnronuarrce pABÀ ATENDER A ADMINISTRÀÇAo DIRETA DESTE MUNICIPIo

1.0.DO OB,IEIO
1.1.Constitui objeto da presente licitaÇão: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EoUIPÀMENTOS

DE INFoRMÀTTCA PABÀ ATENDER A ADMINISTRÀÇÃO DIRETA DESTE MUNICIPÍO.

1.2.ÀsêspecificaÇõesdoobjetooralicitado,encontram-sedevidamentedetâlhadasno
colrespondênte Termo de Referência - Anexo Í desEe Instrumento'
1.3 , A ;ontrataÇão aclma descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório'
especificações técnicas e informaÇÕes complêmenEares que o acompanham' quando for o caso'

lustitica-se, pefa necessidade da devida efetivaÇão de serviÇo para suprir demanda especlfica -
coNTBÀTAÇÀo DE EMPRESÀ PA3Â LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INEORMÀTICA PÀFÀ ATENDER À ADMINISTRÀÇÃO

DIRETA DESTE MTNICIPIO -, COnSiderada oPortuna e implescindlvel' bem cono relêvântê mêdj.da de

interesse públ-ico; e aj.nda, pela necessidadê de desenvolvimento de aÇÕês continuadas Para a

promoÇão ae atividades pertinàntes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos
progrànaaos, observadai as diretrizes e metas definidas nas ferlamentas de planejanento
aprovadas.
1.4'salienta-sequenareferidacontrataÇão,nãoseráconcedidootratamentodifelenciadoe
simplificado p".á 

"" 
Microempresas e Empresas de pêqueno porte, nos termos das disposj.ções

"o.riid"" 
nos Àrts. 41 e 48, dã lei complernentar n" 123/2006, por estarem presentes, isoLada ou

sirultaneêmente, as situaÇões plevistÀs nos incj'sos II ê III, do Àrt' 49' do mesmo diPlorna

legal. Fica, no enEanto, asseguiado a ME e Epp o tratamento diferenciado ê simplificado plevisto
noá demais Artj.gos do capitulo v, seção I, da Lei n"' 123/06'

2.O.DO rDCÀ! E DÀTÀ E DÀ D@U@lÀçio Do ED:TÀI'
2.1,os envelopes contendo a doctrmentaçáo relativa à Proposta de Preços e a habilitaÇão para

êxecuÇão do o-bleto desta licitação, deveráo ser entreguês ao Pregoeiro até as 0?:00 horas do

aia 0i ae peveieiro de 2021-, no endereÇo constante do Pleânüu1o dêste instrumento. Neste nesmo

local,dataeho!árioseráreâIizadaasesgáoPúblicaParaabertuladoslefelidosenvelopes.
2.2.InformaÇõesouesclarecimentossobreesta].icitação,serãoprêstadosnoshoráriosnormais
de êxpediente: das 08:00 as 12:00 horas'
2.3.Qualquerpessoa-cidadãooulicitante-poderásolicitarêsc1aÍecimentos,pÍovidênciasou
i.pr!ru. o atã convocatório deste celtahe, sê manifêstada por escrito e dj.rigida ao Pregoeilo,
até ó2 (dois) dias úteis antês da data fixada para rêcebimênto das propostas'
2.4.cabêráaoPregoeilo,auxiliadopelossêtoresresponsáveispelaelaboraÇãodesteato
convocatório e seus anexos, decidir sotre a petiÇão no Prazo de aLé 24 (vinte ê quatro) horas'
consi.derado da data em que fol devidamentê recebido o pedido'
2.5.4 respectiva pe!ição 9erá apxesentada da seguinte forma:
2.5.l.pro.tocolj.zandoooriginal,noshoráriosdeexpedienteacimaindicados,exclusivanenteno
sêguintê endereÇo: Av. Presidênte João Pessoa, 4? _ Centro - Mogeiro - PB'

3.0 DOSI ET.EUENEOS PÀRA r.lcrllÀçrto
Àos participantes, serão folnecidos os seguintes êlementos:

à. :-i;_:
--'



3.1
3.1

3.1

3,2
3,2

1.ÀNEXO I - TERMO DE REFERÊNCIÀ - ESPECIFICÀÇÕES;
2.ANEXO II - MODELOS DE DECI,ARÀÇÕES;

3.ÀNEXO III - MODELO DE DECLARÀÇÂ.O DE REGULARIDADE - HAB I LITAÇÃO;

4.ANEXO IV - MINUTÀ DO CONTRATO.

A obtenÇão do Edital poderá se! feita da seguinte forma:
L.Junto ao Pregoeiro: gratuitamente; ê

2. Pelos sites : www.mogeiro.pb. gov.brlIicitacoes; www tce pb' gov'br'

iI. O.DO SI'PORTE I,EGÀI
4.1.Esta lici-taÇão reger-se-á pela Lei Federal no 10'520, de 17 de Ju1ho de 2002 e

subs idiariamênte a Lei Federal n;8.666, de 21 de .runho de 1993; Lei cornplêmentar n" 123, de 14

de Dezenbro de 2006; Decrêto Municipal n' 016, de 10 de Novêmbro de 2006; e leqislaÇão pertinente,
considêladas as alterações postetiores das referidas nornas; que ficam fazendo paltes integrantes
deste instlrlnento, independente de transcrição.

5. O. DO PRÀ,O E DOÍÀÇÀO
5,1.O plazo máximo para a execuÇáo do objeto ola licitado, conforme auas caractêristicas e as

necessidades do oRC, e que admite prorrogaÇão nos casos prev.i.stos Pefa Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partir da assj.natura do Contlato:

Inicj.o: 3 (três) dias;
conclusáo: 316 (trezentos e dezessei§) dias'

5.2.O serviÇo será executado de acordo com as especificaÇôes definidas no corresPondente Terno

de Referência1, anexo a este instlumento.
5,3.O prazo de vigência do correspondente conLrato será determinado: até o final do exercício
financàiro de 2021, considerado didata ae sua assinatura; podendo se! prorrogado nos termos do

Art. 5?, da Lêi 8.666/93.
5.4,As despesas decorrentes do objeto deste certame, corlerão pol conta da seguinte dotaÇão:

n""rrr"o" eróprios do Municlpio dJ Mogeiro: rEI MUNICIPÀL 340/2020 02.010 GÀBINETE DO PREFEITO

04 t22 2OO2 2OO3 MÀNUTENÇÃô DAS ATIyIDADES DO GÀBINETE DO PREFEITO 02.020 SEC DE ÀDMrN. E

PIÀNEJAMENTo 04 L22 2oo3 2006 MANUTENÇÃo DAs ATTVIDADES DA sEc DE ADM E PT.ANEJÀM 02.030 sEc DE

EDUcAÇÁo cuI,roRÃ EspoRTE E IÀZER E TURÍsMo 12 L22 2006 2948 MANUTENçÃo DA sEc. EDUcÀÇÃo, cuLT,

ESp, LÀZER E TURISM 3.3.90.39 O0 1lL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOÂ JURÍDICÀ 02'040 SEC

SAUDE El.,ÍS 10 301 2OO7 2042 MÀNUT DAS ATIVTDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3'3'90'39 OO 211

ouTRos sERvrÇos DE rERcErRos - pEssoA wRÍDrcA 70 r22 ooo4 2920 MÀNUTENÇÃo DAs ATrvrDÀDES DA

iióiiteni" oi seúoe o2.o5o sEC DE AcAo socrAr, El{As oB 244 2ool 2040 MÀNUr. DA sEC' DE AcÀo

SOCIAI 02.060 SEC. DE IND. COM. COMPRÀS E TRÀNSPORTES IL 722 2012 2950 MANUT ' DÀS ATIV' DE SEC'

DE IND. COM COMPRÀS E TRÀNSP. O2.O?O SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE' PESCA E PECU 20 122 2OLO 2066

MANUT.ATIV.ADM.DAsEC.DEAGRIC.EMEÍoAMBÍENTEo2.oSoSECRETARIADEINFRAESTRUTURA15452
2OOg 20'13 MANUTENCAO ÀTIVIDÀDES ÀDMÍNISTRÀTIVAS DA SEINERÀ 02.140 SECRETARIÀ DE FINANCAS 04 123

OOO4 2088 MÀNUTENÇÃO DÀS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS

6.0.DÀS COIIDrçôES DE PÀREtCr PÀçÀO

6,1.os proponentes que desejaiern participar deste cêrtamê deverão entregar ao Pregoeiro dois
.n.refopás iechados inaicanao', resfectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUI'{ENIAÇÃO, devidarnênte

identiiicados, aconpanhados da respectiva dêclaraÇão de cumprimento dos rêquisilos dê

habj.IitaÇão, nos termos definidos neste instruÍênto convocatórío'
6'2.AparticipaÇáonestecertameéabertaaquaisquerinteressados,inclusiveasMicroemprêsas,
Enpresãs de Pêqueno Portê e Equiparados, nos termos da legislação vigente'
i.à.uao poaa.aó palticipar os interessados que se encontrêm sob o regime fali.rnentar, enprêsas

""i.unq"itu" 
que não funcionem no pais, nen aquelês quê tenham sido declalados inidôneos para

lj.citar ou contratar corn a AdrninistraÇão PúbLica ou que estejam cumprindo a sanÇão dê suspênsão

do dileito de licitar e contratar corn o oRC'
6.4,os licitantes que a"""j.iÀ enviar seus ênvelopes Proposta dê Preços e Docr'mentaÇão via
postal _ con Aviso ãe necebinento AR -, deverão remetê-1os em tempo hábi1 ao endereÇo conatante

doprêânbulodêsteinstrumento,aoscuidadogdoPregoeiro-ElavianoclebsonAraújo.Nãosêndo
rigorosamente observaclas as a*igencia" deste item, os respectivos ênvelopês não sêrão acêitos e

o íicitante, portanto, desconsidêrado para efeito de palticipaÇão no certame '
5.5.Ouando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopês junto ao Pregoeiro' setn a

permanência de representante credenciado na resfectiva sessão públj.ca, fica!á gubentendido que

à ]i.it"tt. abdi.cou da fase de lances verbais'
6.6.É vedada à participaÇáo em consórcio'

7.0.DÀ REPRESENIÀçÁO E DO CREDENCIÀMENTO

T.l.olicitantedevêrásêapresentar,paracredenciamentojtrntoaoPregoeiro,quandofor
através de um rep!êsenEante, com os documentos que o cEêdenciam a participar dêste proce

Licitatório, inclusive com poderês para formulaÇão de ofeltas e lancea velbais' cada l_i

credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervi! nas fasês do

na forrna prevista neste instnrnento, pàdendo ser substituido postêriormente por outro devi
credenciado.
1.2,Pata o c!êdenciamento deverão ser apresentados os seguintes documêntos:

o caso,
dimento
citante
certême
damênte

da Lei,
os seu9

da qual
fi rrna r

7 . 2. 1. Tratando-5e do representante legal: o instnmento constitutivo da empresa na forma

quando for o caso, devidamente reg istrado no órgão comPetente, no qual estejam exprêss

poderes para êxerce! direitos e assumir obrigaÇóes em decolrência de ta1 investidur
?.2.2,Tratando-se de pEocurador: a p.o",rr.Ção po! instrumento Púb1ico ou particu a

oconstem os necessários poderes para formula! vêrba1mêntê Iances, nêgociar prê



dec
per
qua
sej

que

laraÇóes, desistir ou apresentar as razões de !ecurso e praticar todos os dêInais atos
tinentes ao cert.rme; acompanhada do correspondente instnnento de constituição da empresa,

ndo for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga, Na hipótese de procuraÇão
a particular davêrá E.E rêconhocidâ a firD. ú câEtó8io do r€slrctivo aignatário.
.3.O representante legal e o procurador deverão identificar-se aplesentando documênto ofi.clal
contenha foto.

.Estes documêntos deverão ser êntreguês ao Pregoeiro - antes do inicio da sessãO públicâ -

8.0. DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

8.1.A ploposta deverá sêr apresentada em

seguintes indicaÇões no anverso:
01 (uma) via, dentro de ênvelope lacrado, contendo as

en original, por qualguer processo de cópj,a autenCj.cada por cartório competente, pelo Pregoej.ro
ou menblo da EquiPe de APoio.
?.4.4 não apresentação ou ainda a incorreçào insanável de qualque! dos dÔcrfientos de

credencj.amento impedi!á a participaÇão ativa do representante do licitante no presente certame.
Esta ocorrência não inabilita!á sumariêmente o concorrente, apenas perderá ô direito a

manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá
regularmente do referido concorrente seus envelopes, declaraÇões e outros elenentos necessários
à participação no certame, desde quê apresêntados na forma definida neste instrunênto '
7.E.No monento dê abertura da sessâo pública, cada liciEante, por interÍnédio do seu rePresentante
devidêmente credenciado entrêgará ao Pregoeiro, em sepârado dê qualquêr dos envêIopes, a seguintê
docunentaÇão:
? . 5. 1. DeclaraÇão de ElaboraÇão Independente de Proposta - Ànexo rr'
7 . 5. 2 , DeclaraÇão dando ciência dê que Cumpre plenamente os requisitos de habilitação, confot]le
modelo - Ànexo III; e
7 . 5. 3 . ComprovaÇáo de que o licitante se enquadra nos terÍnos do Art. 3" da Ler 123/06' se fo! o

"""o, ""rrdo 
considerado micloempresa ou enpreSa de pêqueno polte e recebendo, portanto,

tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislaÇão vigente' TaI
conprovaçáo poderá ser feita através da apresentaÇão de qualquer um dos sequintes docunentos, a

critério do Iicitante: a) dêclaração expressa formalrnente assinada Por profissional da álea
contábi.I, devidahente habilitado; b) certidáo sitnPlificada emitida pela junta comerêial da sede

do Licitante ou equivâlente. na forma da IegislaÇão pertinênte. À âusência da referida declaraÇáo
ou certidão simplifi.cada, apenas nestê caso para complovaÇão do ênquadramento na for.Ina da

Iegj.slaÇão vigenie, não é sulicientê motivo para a inabilitaÇão do liciEante, apenas perde!á,
du;ante o prêsentê celta1nê, o direito ao tratahento diferenciado e simplificado dispensado a !íE
ou EPP, previstos nâ Lei 123/06:
?.5.3,1.ô Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Alt' 43, 53o. da Le! 8'666/93'
destinada a esclarecêr se o licitante é, de fato e de direito. considerado micloempresa ou

empresa de pequeno Porte.
l.ã.Quando 

-oJ 
envelopes proposta de preços e Docr.unentaÇão forem enviados via postal, a

docúentaçáo relacionada nos ilens'1 ,5,f , 7 .5.2 e 7.5.3 deverá ser apresêntada dentro do envelope

Propostâ de PreÇos.

PREFEÍÍUBÀ MUNICIPAT DE MOGEIRO

PROPOSTÀ DE PREçOS - PREGÃO PRESENCTAL No. 0ool2/2o27
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elenentos:

g.2.proposta elaborada êtn consonância com as especificaÇõês constantes deste instruhento e seu9

elenentos - Anexo I -, em Papel ti.nbrado da enpresa, quando for o caso' assinada por seu

representante legal, contenat no corlespondente itêm cotado: discriminaÇão e out!as
caractêrlsticassenecessário,quantidadeevaloresunitárioêtotalêxPressosemalgarismos'
g.3,Será cotado um únj.co preÇo pára cada item, com a utilizaÇão dê duas casas dêcinais' IndicaÇão

em contrário está sujeita a corlêção obselvando-se oa seguintes critérios:
8,3.1.Ea1t4 de dÍgitos: serão acrêscidos zêros;
8.3.2.ExcessodedÍgito§:sendooprimeirodlgitoexcedentemenorque5'todooêxcessoserá
suprinido, caso contrário havê!á o árredondanenio do dígito antêrio! para rnais e os denais j.tens

excedentes suprinidos.
á.1.n eropo"tã devêrá 5êr redigida em 1íngua portuguêsa e en moeda nacional' elaborada coÍn

clareza, sêm alternativas, rasuás, ernendas e,/ou entrêlinhas. Suas folhas l*bricades e a úLtima
datada e assinada pelo responsáve1, com indicaçào: do valor total da proposta em algariEnos'
dos plazos de entrega ou e;ecuÇão, das condições de pagamento, da sua validade que náo poderá

ser inferior a 60 dias, e outràs informações e obsêrvaÇõês peltinentes gue o lj.citante julga!
necessárias.
g.s,gxistj.ndo discrêpância êntle o Prêço unitário e o valor total, resultado da Ínultiplicação
do preÇo unitário pela quantidade, o preÇo unitário prêvalece!á'
8.6.Fica estabeLecido quê havendo divergência de Preços unitários pala um mesmo produto ou

serviço, plevalece!á o de mênor va1or.
g,?.No caso de alteração nêcessária da proposta feita pêIo Prêgoeiro e sua Equipe de Apoio,
decorlente exclusivamente de incorreçõej ná unidade de medida utilizada, observadâ a devida
proPorciona].idade,bemcomonamultiplicaÇãoe/ousomadeva]ores,prêvaleceráovalorcorligido.
8,8.4 não indicação na proposta doJ prazos de entrega ou exêcuÇão' das condi Ções. 

. 
dT€aganento

ou de sua validade, ficará subêntendido que o licitante acêitou integralmênte as drslo\Çoes qo

\ ,,.J\q



ato convocatório e, portanto, se!ão consideladas as detenninaçÕes neLe contidas para as rêferj.das
exigêncj-as não sendo suficiente motivo para a desclassificação da proPosta.
8.9.É facultado ao licitanLe. apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, desde
que esteja devidamente preenchido.
B.10.Nas licitaÇôes pala aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos Produtos
ofertados. A eventuaL falta da referida j.ndicação não desclassificaEá o licj.tante.
8,11.Será desclassifj.cada a proposta que deixar de aEender as disposiçÔes deste instrr..mento.
8.12.Eica facultado ao licitante a apresentaÇão da proposta taÍüém em mÍdia, ou sêja, em cD ou

PENDRIVE.
8.13.O Iicitante deverá comprovar mediante contlato que possui assistência técnica própria ou

terceirizada no ramo pertinente ao objeto licitado em uma distância geográfica dê 18kn da sede

do município, bêm cono atênder o chamado técnico no prazo de 30 ninutos a contar da solicitação
fornal por parte do contlatante.

9. O.DÀ EÀBrLUÀÇÃO
9.1,Os documenEos necessários à habilitaÇão dos licitantes, deverão se! apresentados em 01 (uma)

via, dentlo de envelopê laclado, contendo as sequintes indicaÇões no anverso:

PREEEITURÀ MUNICIPAL. DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÁO - PREGÃO PRESENCIAL NO,
NO},ÍE PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

000L2/2027

o ENVELoPE DOCUMENTAÇÁo deverá conter os seguintes elementos:

9.3.os documentos de HabititaÇão deverão ser organizados na oldêm descrita nêste instlumento,
precêdidos Po ! um lndicê corresPondente, podêndo sêr apresentêdos em original, por qualguêr

procêsso de cópia autênticada por cartório competente, pelo Ptêgoeiro ou memblo da EquiPe de

Apoj.o ou Publ icaÇão em ólgão da inprensa oficial, quando for o caso. Betando pêr it amente

Iegiveis, sem conter bor!ões, rasuras, enêndas ou entrelj.nhas, dêntro do Prazo de idadê, e

encerrados em envelopê dewidamente lacrado e indêvassável' Por sêr apênas uIna fo de que

visa facilitar os trabalhos, a ausência do refêri-do Índice náo inabilitará o Ii'citan
nte9.4.4 falta de qualquer documênto êxi'g ido, o sêu vencinento, a ausênci.a das cópias

autenticadas ou das vias oliginai§ Para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equi Poio
oudaP ublicaÇão em órgão na imprensa oficial, a ap resentaÇáo de docu[entos de habili fo ra

do envêlopê esPêclfico, Eorna!á o respectivo lici tante inabilitado ' Quando o to for

9.2.PESSOA.fURÍD]CA:
9,2.1.Prova de inscriÇão no Cadastro Nacional dê Pessoa Jurldica - cNP'l'
g.2.2.prova de inscriÇão no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede do

Iicitante.
g.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente legistrado, em sê

tratando de sociedades conerciais, e, no caso de sociêdades por aÇóes, acompanhado dê documentos

de eleição de seus administradores . InscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
aconpanhada de prova de dj-retoria en exerclcio. Decreto de autorizaÇáo, em se Eratando dê êmPresa

ou ;ociedade estrangeira êm funcionamento no Pais, e ato de rêgistro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgâo competentê, quando a atividade assim o exigir' Rêgistro
comercial, ,ro calo de empresa individual. Estas exigênciaa não se apLicam ao licitante que,

quando da etapa de credenciaflento no certane, já tenha apresentado de forna rêgu]âl nos teEnos

do presente instrumento convocatório, a refêrida documengação solicitada neste subitêm.
g.2.a,ea1anço patrimonial- ê denonstxaÇões contábeis do úttitno êxercício social, já exiglveis e

apresentados nâ forma da lei, con indicaÇão das páginas correspondentes do livro diário em que

o mêsmo se encontra, bem como apresentaÇão dos compêtentes ternos dê aberEura e encelramênto,
assinados por profissional habiLitado e devidamênte legistrados na junta conercial comPetente,

vedada a iua substituição por balancetes ou balanÇos provisórios. Tratando-se de emplesa

constitulda há menos de um áno, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu

plimeiro ano dê existência no prazo legal, pode!á apresentar o BalaÇo de Abertula assinado por

profissional habilitado ê devidamenEe legistrado na junta comercial competente '.9.2.5'RegutaridadeparacomaEazendaFedela1-certidâoNegatj-vadeDébitogRêlatj.vosaos

Tributos Fêderais e à Dívi.da Ativa da União.
9.2,6.Certidóes negativas das Eazendas Estadual e Municipat da sede do licitante, ou outro
equivalente, na forma da Iei.
9.2 . ? . comprovação de regularidade refaciva ao Fundo de Galantia por Tempo de serviÇo _ EGts,

apresentairdo o respecti;o Certj-ficado de Regularidade fornecida pêfa CaÍxa EconÔmica Eederal'
g.Z,g.proru de ine;istência de débitos inadimplidos perantê a JustiÇa do Traba1ho, mediante a

àpresentação de certidão Negativa de Débitos Trabalhistas qNDT, nos termos do Tírulo vÍr-À da

ConsolidaÇãodasLeisaotra,balho,aplovadapeloDecreto_Lein.5.452,de1.demàiodê1943.
9. 2. 9, oeciaração do Iicj.tante: de cumprimento do disposto no Art' 7" Inciso )0(xIrI' da

ConstituiÇão Federat - Att. 2't, Inciso ü, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato impediEivo

nà qr" ai" respeito à participação na licitaÇão; e de submeter-se a todas as cláusulas e

condiÇões do présente instrumento convocatório, conformê modelo - Anexo II'
9.2.10.certidâo negativa de falência ou concordata expedida pelo distrlbuidor da sedê do

licilantê, no rnáximo 3O (trinta) dias da data plevista para abe!tu!a das propostas'
9.2'11.comprovaçâodêcapacj'dadededesempenhoanteliorsatisfatório,deatividadeigualou
assemetnadà ao óbjeto da licitaÇão, feita átravés de atestado fornecido por pessoa iurídica de

direito público ou Privado.
g.2.72.P.'Lva:!â de loCalizaçãO e funcionamênto ê/ou declaração da Prefeitura do local da §êde dâ

Firma, inforÍnando quê a mesna funciona no enderêÇo mencionado nos docujnêntos '

obtido via lntern et sua legalj.dade se!á complovada nos endereÇos eletrônicos correspondentes



Poderá ser util i zada,
dog arquivos do ORC,
quando fo! o caso.

a critério do Preqoeiro, a documentação cadastral de folnecedor, constante
para comprovaçáo da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante,

10. O.DO CRITÉRIO PÀR,A .'T,,.CAIIEISICO

10.1.Na se.IêÇão inicial das propostas para identificaÇão de guais irão Passar a fase dê lances
verbais e na classificaÇão finaI, observadas as exigências e procêdimentos dêfinidos neste
instruÍento convocatório, será considerado o critério de menor preÇo aPresentado para o

correspondente item.
10.2.Hàwendo igualdade de vaLores êntre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o

disposto no ari. 3., 52o, da Lei 8.666/93, a classj-ficação inicial para a fase de lances verbals,
sê fará através de sorteio.
1O.3.Na presente Iicitaçáo - fase de lances -, será âssegurada como clitério de desempate,
preferência de contratação Para as microenpresas e empresas de pequeno porte'
10.4.par. efeito do disposto nestê instrunento. entende-se por enpate - fase de lances -, aquelas
situações êm çÍue as proPostas aPlesentadas pelas mj.croemprêsas e empresas de pequêno porte Sejam

lguais ou até O5t (cinco por cento) superiores ao melhor preço'
1ó.S.ocorrendo a situaÇão dê eEpabê - fase dê .Lances - conforme acima dêfinida, proceder-se-á
da seguinte forma:
10.5,1.A microempresa ou empresa de pequêno porte nais ben classificada será convocada para

aplesentar nova proposta no máximo de 05 (cinco) minutos após o encerrahento dos lances, sob
pena de prêclusáo
1O.S.Z.xao ocorrêndo a contratação da microempresa ou êmpresa de pequeno porte, na forma do item
anterior, serão convocadas as demais lemanêscentes que por ventura se enquadrem na situaÇáo de

empate acima definida, na ordem de classificaÇão, pa,re êxerêício do nesmo direito;
10.5.3.Nocasodeequiva].ênciadevalolesapresentadospelasmj.croempresaseenplêsasdepequeno
porte guê se encont;en no intervalo estabefecido como sj.tuaÇão de empate, será rearizado sort.ei.o
ãntre átas para que se j.dentifique aquela que primeiro pode!á apresentar melho! oferta.
1O.6.Na hipótese de não-contrataÇào nos termos acima previstos, em que foi obsêrvada a situaÇão
de eÍnpate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o

objet; licitado será adjudicado em favor da proposta originalnente vencedola do cêrtame.
10.7.À situaçáo de empate - fase de Iances -, na forma acima definida, somente se aplica!á
quando a melhor oferta inicial não tiver si.do aplesentada por microempresa ou emPlesa de pequeno

porte.

11.0.DÀ OBDEM DOg TRàAâIüOS
l1.1.para o recebimento dos envelopês e inicio dos Erabafhos se!á obsêrvada uma tolerância de

i5 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o plazo pala recebimento dos ênvelopes'
nenhum outro será acelto.
11.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Prêgoeiro, se!á efetuado o devido crêdenciamento
dos intelessados. Somente palticipará ativamente da leunião um rePresentante de cada li.citante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar'
il.:.o nao compareciÍnênto do represántanle di qualquer dos licitantes não iÍnpêdirá a efetivaÇáo
da reuniào, "".tdo 

q.r., a sinplei particj'paÇão neste cêrtame implica na total aceitação dê todas

as condiÇÕes estabelecidas neste Instrumento Convocatório e aeus anexos'
11.4.8m nenhuma hj.pótese será concedido prazo para a apresentaÇão de documentaÇão e/ou

substituição dos envelopeg ou de qualquêr elemento exigtido e não aPresentado na leunião destinada
ao lecebimento das propostas de preços.
11.5,o Pregoeiro re;eb;rá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e DocumentaÇão

e a decl-arãÇão, separada de qual-quêr dos envelopes, dando ciência de que cunpre Plenamente os

requj.sitos de habi I itaÇão.
1 1 . 6 . posteriorrnente abrirá os envelopes Propostas de PreÇos, rubricará o seu conteúdo juntahente

com a sua Equipe de Àpoio, confeiindo-a; quanto à valj-dade e cumprimento das exigências
constantes no instrunento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a documentaÇão

neles contidas.
11.7'Prosseguindoostrabalhos,oPregoeiroanalisaráosdocumentogeasobservaÇõesporventura
formuradas pê.Los licitantes, dando-Ihós ciência, en seguida, da classificaÇão inicial, indicando

a proposta de menor preÇo e aquêIas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento'
relatj-va$ênte à de tnenor valori para cada iten cotado, Entretanto, se assim julgar necessário,
poderá divulgar o resultado nuna nova reunião'
11'8.NãohavendoparacadaitemlicitadopelomenostrêspropostasnascondiÇÕesacimadefinidas,
serão classificaáas as melhorês propostas subsequentes, até o máximo de três, quaj.squêr que

sejam os preÇos oferecidos.
rris,em sàguiaa, será dado início à etapa de aptesentação dê lances velbais pêros têplesentantes
dos licitaotes inicialnente classificàos, que deverão sêr formulados de forma sucessiva, em

valores distintos e decrescentes, a partir do autor da Proposta de naior Plêço. Sêião lealizadas
tantas rodadas de lances vêrbais 

- quantas se fizerem necessárias. Esta etapa poderá aer

interrompida,Írarcando-Seumanovâsessãopúblicaparacontinuidadêdostrabalhos,acritério
do Pregoêilo.
11.10.Não serão aceitos lances com valoles irrisórÍos, incompatlvei.s com o valor orçado, e

dêverão ser efetuados ern uni.dadê monêtária nacionaf' A desistência em aprêsenEar Iance verbaL'

quando convidado Pelo Pregoej-ro, impIj.cará na excfusáo do Iicitante apenas da etapa de Iances

verbais para o corlespondente item cotado e na tnanutenção do úItino preÇo apresen

efeito de classificaÇão final das ploposlas'
do, para



LL.ll.Declarada encerrada a etapa competitiva ê ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a

aceitabilidade da primeila classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a

respeito.
11.i2.Sendo aceitáve] a proposta de mênor preço, será aberto o envelope contendo a documentaçáo
de habilitaÇáo sonente do iicitante que a tivêr fornulado, pala confirmaçáo das suas condiÇóês
habilitatórias. constatado o atêndiment.o Pleno das exigências fixadas no instrumento
convocatório, o Licitante será declalado vencêdor, sêndo-1he adjudicado o respectivo ilem,
objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caao.
11.13.Se a oferta não for aceitável ou 9e o licitante não atender as exiqência habilitatórias,
o plegoeiro examinará as ofertas subsequentês, na ordem de classificaÇão, verificândo a sua

aceit;bitidade e procedendo à habilitaÇáo do proponente, e assim sucessivanente, até a apuraÇão

de uma proposta que atenda as disposiÇões do instrumento convocatório'
11.14.Dà reunião lavrar-se-á Ata áircunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências
e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe dê Apoio ê licitantes prêsentes'
11.15.8m decorrência da Lei óomplenentar 123l06, a comprovaÇáo de regularidadê fiscal ê

trabalhista das microempresas e eÀpresas dê pegueno porte somentê será exigida para efeito de

assinatura do contlato, observando-se o seguinte procedimento:
11.15.1.As microempresas e enpresas de pequeno porte. por ocasião da Palticipaçáo nesta
licitaÇão, deverâo apresentar toda a documentaÇão exigida para comprovaÇão de regularidadê
fiscaletrabalhista,dentreosdocumentosenumeradosnesteinstrumenEopalaefeitode
HabilitaÇão e integrantês do envelope Docunêntação, mesmo que esta apresênte alguma restliÇáoi
11'15.2.Havendo a]guma xestriÇão na comprowaÇão da regularidade fiscal e tlabalhista, sêrá

assegurado o prazo àe 05 (cin.o) dias úteis, cujo terno inicia1 corresponderá ao nomento em que

o li;itante for declarado vencedor, prorrogávêis por igual perlodo, a critério do oRc, pala a

rêguLarizaÇãodadocumentação,pagamentooupalcelamentododébito'eenissãodaêventuais
ce;tidÕes negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.15.3,À nã;-regularização da docunentaÇão, no prazo acima prêvisto' irnplicaxá dêcadência do

direj.to à contrataÇáo, sem preiuizo das sanções Previstas no Art' 81' da Lei 8'655/93' sendo

facultado ao oRC convocar os licltantes remanescentes, na ordeÍn de classificaÇão, para assinatula
do contrato, ou revoçÍa! a licitaÇão.
]-1.16'os.Iocumento§apresentadospeloslicitantegnocredenciahentoeoselementosconatantes
dos envelopes proposta de preÇos á Documentaçáo que forêm abertos, serão retidos pelo Pregoeiro

e anexados aos autog alo processo, No mesmo contexto, o envelope Documentação, aindâ lacrâdo, do

licitanEe desclassiricado ou que náo logrou êxito na etapa competitiva que náo for retirado por

seu reprêsentante legal no pr;zo de 60 (sêssenta) dias consecutivos da data de homologaÇão do

plesente cêrtane, será sumariamente degtruldo'

12.O.DO CRITÉRTO DE ÀCEITABII.TDÀDE DE PREçOS

12.1,Havendo proposta ou lance vêncedor corÍI valor para o respectivo item relacionadÔ no Anexo f
- Termo de Reierência - EspecificaÇÕes, na coluna código:
12.1.1.Com j.ndÍcios que conduzam á uma presunçáo relativa de inexequibi lidade ' pelo clitério
defj.nido no Art. 48, rr, àa lei 8.666i!3, êm tal situaÇão' nâo sendo possíveI a imediata

confinnaÇão, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua êxequibilidade'
sendo-]he facultado o Plazo de 03 (t!ês) dias úteis para complova! a viabilidade dos prêços'

conforne parâmetros do mesno Art. 48, 1I, sob pena de dêscoDsideraÇão do ltem'
12 .2 . Salienta-se que tais ocotiencius não dêsciassj.fÍcar autonaticamênte a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente '

13.0.DOg nECORSO9

13.1,DecIarado o vêncealor, qualquer IÍcitante poderá tnanifestar imediata e motivadamênte a

intenÇão de recorrer, ouservando-se o disposto no Art 4"' Inciso xvIII' da Lêi 10'520/02

13,2.0 acothinento do recu;;; i.po.t".à a invaridação apenas dos atos insuscetlveis de

aProvei Lamento.
13.3.À falta de manifestação iÍnediata e motivada do licitante imPortará a decadência do direito
de recutso e a adjudicaÇão do objeto da licitação pêlo Plegoeiro ao vêncedor'

13.4,Decididos os recursos; a áutoridade superior do oRc fará a adjudicaÇão do obieto da

licitaçáo ao ploponênte vencedor '
13.5.o recurso será dirigijo J autoridade supêrior do oRc, po! intermédio do Pregoêiro, devendo

ser protocol-j-zaao o origiiát, to" notatio" normai's de expediente das 08:00 as 12:00 holas'

exclusivamente no seguintê enàereço: Av, presidênte João Pesgoa, 4? - Centlo - Mogeiro - PB.

14. O.DÀ HCI'TOLOGÀçiO E àDJUDTCÀÇÀo

14,1.concluido a fasê competitiva, ordenada às propostas aPresentadas, analisada a docunentaÇão

dê habilitação e obselvados ã" t".,t"o" pot"ttiutu interpostos na forna da têgislaÇão vigente'

o pregoeiro emitj.ra reratôrià conclusiwo dos tlabalhos desenvolvidos no certame, rêmêtendo-o a

autoridadêsuperio!aoonc,j,"'tt'ntntecomoselementosconstitutiwosdoprocêsso'necêssárj'os
à edjudicaçao- e HomologaÇão da respêctiva licitaÇão' quando for o caso'

14,2.À autoridade supêrio! do oRc pode!á, no entanio, tendo em vista sempre a dêfesa dog

interesses do oRc, oiscoraar e deixar dê homologar, total ou parciaLÍnênte, o resultado

apresentado pelo Pregoeiro, 
-t.t'ogut ou considêrar nuIã a Licitaçáo' desde que aprêsente a devida

fundamentaÇão exigida Pera legisiaçao vigênte' resguardadÔs os direitos dos lici'tantes'

15.O.DO CONTRÀIo
15. 1. Àpós a homologaÇão Pele
dentro do Prazo dê 05 (cinco)

autoridade supêrior do ORC, o adjudicatátio
dias consecutivos da data de lêcebimento da

será convo
not ificaÇã

pafâ,
ss ina r



o lespectivo contrato, quando for o caso, elaborado em cônformidade com as modalidades permitidas
pela iêi 8,666/93, podendo o mesmo sofre! alterações nos terrnos definidos pela !êferida norma.

iS.Z.Uao atendendo à convocaÇáo para assj.nar o contrato, e ocorlendo esta dêntro do prazo de

validade de sua propos!a, o licitante perderá todos os direit.os que porventura tenhe obtj-do como

vencêdor da licitaÇão.
15.3.É permj.tido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinaturâ do contrato
,ro praro e condiÇôes estabelecidos, cônvoca! os licitantês remanescentes, na ordem de

cl-as;ificação e sucess 1vamente, para fazê-Io em igual prazo do licitante vencedor.
15.4.O contrato que eventualmênte venha a ser assinado pêIo licj.tantê vencedor, poderá ser
alterado com a dêvida justificativa, unilaEêralmente pelo Contratante ou pol acôldo êntre as
partes. nos casos previstos no Àrt. 65 e se!á rescindido, de pleno direito, conforme o disposEo
nos Arts. 11 , 78 e 79, todos da Lei 8.666193; e executado sob o regÍme de tarefa'
15.5.O Contratado fica obrigado a acej.tar, nas mesmas condiçóes contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem nos serviços, até o lespectj.vo linite fj.xado no Art. 65, § 1o da Lei
A.À66/93, Nenhum acréscimo ou supressáo poderá êxcede! o limite estabelecido, salvo as supressões
lesultantes de acordo celeblado entre os contratantes.

16. O.DAS SÀIIçõES ÀD!.[NrSrBÀrrVÀs
16.1.Quen, convocado dentlo do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixa! de entregat ou apresêntar documentação falsa êxigida pala o certame, ensejar o

retardanento da execuÇão de seu objeto, não nantive! a proposta, falhar ou fraudar na exêcuÇão

do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informaÇões falsas ou cometer fraude fj.scal,
garantido o direlto à ampla defêsa, fica!á inpedido de Iicitar e contrata! com a União, Estados,
ói"trito Eederal olr Munj.clpios e, será descredenciado do sj.stema de cadâstramento Unificado de

Fornecedores SICÀF do Governo Eederal e de sistenas semelhantes mantidos por Estadoa, Distlito
Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sen prejuÍzo das mulEas prêvistas
neste Edital e das demais cominaÇÕes legais.
16.2.A recuga injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defeia, às sêguintes penalidadês previstas nos Arts. 86 e 87,

da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mola dê 0,5t (zero vlrgula cinco Por cênto)
aplicada sobre o valor do contrato por dia dê atraso na entreqa, no início ou na execuÇáo do

ot;"to oru contratado; c - Ínu.Ita de 1Ot (dez por cênto) sobre o valo! contratado pela inexêcução
toial ou parcial do contrato; d - s imúftaneahente, qualquer das penalidâdes cablveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
16.3,Se o vaLo! da multa ou indênizaÇão devida não for lecolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaÇão ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira palcela do

pàgamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros noratórios de 1t (um por

tento) ao nês, ou, quando for o caso, cobrado judicialnente'
16.4.Após a aplicaÇào de quaisguer das penalidadês previstas, realj.zar-se-á comunicaÇão escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa óticiaf, excluldas as penalidades de advertência e multa
demoraquandoforocaao,constandoofundamentolegaldapuniÇão,j.nformandoaindaqueofato
será registrado e publicado no cadastro correspondente'

1?.0.DÀ COMPROVÀçÃO DE EXICUçáO E RECEBTUENÍO DO OB'lErO

17.1.Executada a plesente contrataÇão e observadas as condiÇões de

pactuadas, os procedinentos e prazos para lêceber o seu objeto PeIo
taso, à disposiÇões dos Àrts. ?3 a 76, da Lei 8'666/93'

adimplemênto das obrigaÇões
ORC obêdecerão, conforme o

preÇos

18.O.DO PàGÀMENTO

18.1,O pagamento será realizado nediante processo regular e em observância às normas e

procedimenios adotados pelo ORC, da seguintã manêira: Pala ocorrer no prazo de trinta dias'
contados do período dê adimPl-emênto.
18.2.o desenbolso náxino do periodo, não se!á suPerior ao valor do respectivo adimplemento' de

acoldo coÍl o clonograma aprowado, quando for o caso' ê sempre em conformidade com a

disponibilidade de recursos financeiros '
1g.3.Nenhun valor se!á pago ao contratado enquanto pendente de liquidaÇáo qualquer obrigação

financeira que Lhe for 1.po"tu, em virtude d; penalidade ou inadirnPlência, â qual poderá ser

compensada c;rn o pagamento pendente, sem que isso gere dÍreito a acréscimo dê quafquer naturêza'

tg,l.Nos casos dé áventuais atrasos de pagamento noa ternos deste instrumento, e desde que o

contratado não tenha concorlido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação

financeira, dêvida desde a data limiti fixada para o pagamento até a data correspondente ao

efêtivopagamentodapârcela.osencargosmor:atóriosdêvidosemrazãodoatrasonopaqamento
serão caicúIados com utilizaçào da seguintê fórmula: EM = N x vP x I' onde: EM = encalgos

moratórios; N = númelo de dias entre a ãata prevista para o pagamento e a do efetÍvo pagamento;

vp = valor da parce]a a ser paga; e Í = 1nàice de conpensaÇão financeira, assim apurado: I =

(TX + 1OO) + 365, sendo 11ç : pàrcentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou' na

sua falta, um novo indice .aot"ao p"fo Govelno Federal que o substitua' Na-hipótêse do rêferido
índice estabelecido para a ct.pensaçao financêila venha a sêr extinto ou de qualquer forma não

possa Inaig ser utilizado, selà aaoiaao, em substituiÇáo' o çIre vier a sel determinado pela

IegíslaÇão então em vigor.

a
r

19. 0,DO Rl,AirusrÀ{Elllo
ig.f,o" pt"ço" contlatados são fixos e irteaiustáveis no plazo de um ano'

iô.ã.o""iro'do prazo de vigência do contrato e mêdlante solicitação do contratado'
p"a".áÀ "ãft.t ieaiuste apó; o j-ntêrregno dê um ano' na mêsma proporção da valiaÇáo icada



no IPCA-ÍBGE acumulado, toÍnando-ge po! base o mês de apresentaÇão da respectj.va proposta,
excLusivamente para as obrigaÇões iniciadas e concluldas após a ocorrência da anualidade.
19.3,Nos reajusges subsequentês ao primeiro, o interrêgno nínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos fj.nanceilos do últirno reajuste.
19,4.No caso de atraso ou não divulgaÇáo do Índice de leajustamento, o Coneratante pagará ao

Contratado a importância calculada pela última variaÇão conhecida, liguidando a diÍerênça
correspondênte tão logo seja divuLgado o Índicê definitivo, Fica o Contratado obrigado a

apresentar menória de cáfculo referente ao reajustament.o de pleÇos do valor remanescente, sêmple
que este ocorler.
i9.5.r.1u. aferiÇÕes finais, o indj.ce utilizado para .eajuste será, obligatoriahente, o definitivo.
19.6.Caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de gualguer forna não
possa mais ser utilizado, sêrá adocado, ên substituiÇão, o que vier a ser dêterminado pela
legislaÇão então em vigor.
19:7.Na ausência de previsão lêgaI quanto ao Índicê substituto, as partes elegêráo novo indice
oficial, pala reajustamento do preÇo do valor lemanescente, Pot mêio de têrmo aditivo'
19.8.0 reajuste poderá 5er lealizado Por aPostilamênto.

Mogeiro PB, 2 e Janeiro d'ê 2027.

20. o.DÀs DrsPogrÇõEs cBRÀrs
20.1.Não será devida aos proponentes pela elabolação e/ou apresentaÇáo de documentação rêlativa
ao certame, qualquer tipo de indenizaÇão'
2O.2.Nenhuma pesioa física, ainda que crêdenciada po! procuraÇão 1egal, poderá rePlesentar mais
de uma Licitante.
20.3.À presente }icitação somente Poderá vir a ser revogada por razõês de interesse público
dêcorrentê de fato superveniênte devidamente comprovado, ou anulada no t.odo ou êm Partê, Por
ilegalidade, de oflcio ou por provocaÇão de têrceiros, mediante parêcer esclito ê devidamente
fundalnentado.
2O.4,Caso as datas previsEas para a realização dos eventos da presenEe licitaÇão sejam declaradas
feriado e não havêndo ratificação da convocaÇáo, ficah transfelidos autoÍnat icamente pala o

primeiro dia út.i1 subsequente, no Inesmo locaI e hora anteriormente prêvistos'
iO.S.O OnC por conveniência adninistrativa ou técnica, sê reserva no direito dê paralisar a

qualquer tempo a execução da contrataÇão, cientj.ficando devidamente o Contlatado'
z-o.6.oecairá do direito de impugnar pelante o oRC nos termos do prêsente instrumento, aquele

que, tendo-o aceitado sen oti;ção, vênha a apresentar, depois do julgamênto' falhas ou

irregulariaaaes que o viciaram hipótese en que ta1 comunicado não têrá efeito dê recurso.
2O.7,Nos valores apresentados pàIos ticitantes, já deverão êstar incluldos os custos con

aquisiÇão de material, não-de-obra utilizada, impostos, eIrcargos' fretes e outros que venham a

incidir soble os respectj-vos Plêços.
20.8.ÀsdúvidassurgidasapósaapresentaÇãodaspropostâseoscasosomissosnesteinscrumenEo,
fj.carão única e exclusivamente srleito" a interpretaÇão do Pregoeiro, sendo facultâda ao mesno

ou a autoridade supêrÍor do ORC, en qllalquer fasê da licitação, a promoção de diligência
destlnada a esclalecer ou a compLementar a instruÇão do processo'
20.g.Para dirirnir controvérsiai decorrenles dêste certame' excluldo qualquer outro' o foro

competênte é o da Comarca de ltabaiana'

FLAV CLEBSON ARÀ
iro oficial

.to
Prego
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àlraxo

TERMO

2.O.JUSTIFICÀTT1rA
2. 1, considerando as necessidadea do
e adequadamente, os Procedinentos
caracteristj.cas e especificações do

ESTÀDO DÀ BÀ
PREFEITURÀ MT'NICIPA,. DE }OCEÍRO

coMrsgÃo PERMANENTE DE LrcrlÀÇ.ão

oRc, tem o plesente termo a finalidade de definj.r, técnica
necessários pa!a viabiLizar a contratação em te1a. Às

objeto ora lici.tado sáo:

OUTüTIDàDE

I PREGÀO PRESENCIÀ! NO OOO12/2021

DE REFERÊNCIA ESPECI FICAÇÔES

1.0. DO OB,IETO
1.1.Constitui objeto dêsra liciração: coNTRÀTÃÇÃo DE EMPRESA PABÀ LOCÀÇÃO DE EoUTPAMENTOS DE

INFORMÀTICÀ PARÀ ATENDER A ÀDMINISTRÀÇÃO DIRETÀ DESTB MUNICIPIO.

-ê&ticó -i " DrscRDlÍnÀÇÀ()
RINTÀ) MICROCOMPUTÀDOR MINI PC PROCESSÀDOR 13 ETOO MEMORIÀ DDR4 DE 4 r.Gs

1TB GRÀVÀDOR DE DVD, PI,ÀCA DE REDE WIRE],LESS, MOUSE, TECI'ADO E MONI

5 E ESTABIIIZADOR DE sOOVÀ ÍPRODUTOS NOVOS DE PRIMEÍRO USO".
MÊs

i30 (r
iHD DE
loe re

1
1

2 10 (DEZ) I.,I CROCOMPUTÀDOR
:DE 1TB GMVÀDOR DE DVD,

i18, s" E ESTÀBÍlÍZÀDOR DE 5OOVÀ "PRODUTOS NOVOS DE PRI}'ÍEIRO USO".

T.,INI PC PROCESSÀDOR 15 84OO MEMORIÀ DDR4 DE 8GB, HD

PI,ÀCÀ DE REDE ÍIÍREI,LESS, MOUSE, TECI,ADO E MONITOR DE

2i

l

l2

i

;

l

t3

l

:10
:HD

itr
DE 1TB E SSD DE 24OGB, GBÀVADOR DE DVD, PLACA DE REDE W]RELIESS' MOUSE']

CLADO E MONITOR DE 24" E ESTAB]LÍZADOR DE 1OOOVA "PRODUTOS NOVOS DE PRIMEIRq

(DEz) MICROCOMPUTÀDOR M]NI PC PROCESSÀDOR I ? 1O?OOK MEMORIÀ DDR4 DE 16GS, -},,8í

iuso" .

05 (CINCO) ]MPRESSOBÀ MULTIETJN cloNAL TÀNOUE, 5?60x1440 dPi, 33 PPm, TIIRELESS,I

]ERANOUIÀ 1O.OOO T''IL PÁGINAS POR MÊs cÀDA "PRODUTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO".

ioB (orro) rMpRESsoRÀ MULTTFUNCToNÀL lÀzER, uórocnouarrce 53 ppm, DUPLEX MÊs

POR MÊs CÀDÀ "PRODUTOS NOVOS DEi

r'ÍÊs 1

hutorarrco, FRÂNQUIÀ 10.ooo Mrr PÁcrNÀs

ilR-IUElRo usg". _
io1 (uM) rMpREssoBÀ À3 coLoRrDÀ, FRÀNourÀ

.,-l
MÊDE 1. OOO PÀGINÀS S CÀDÀ "PBODI'TOSI MÊS

lNovos DE PRIT,íEIRO USO". I

3. O.OBRIGÀçõES DO CONTT,ÀTÀDO

3.1.Responsabi1Ízar-se po! todos os ônu§ e obrigaÇões concernentes à legislaÇão fj'scaI' civil'
tributá;ia e trabalhista, bem como por todas as despeaas ê conpromissos assumi.dos, a qualquer

tílulo, pêrante seus fornecedores oú terceiros em razão da execuÇão do objeto contratado'
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorlêntes, os nate!iais ou servl'Ços que apresentarem
alterações, deteriorações, imperfeições ou quaigquê! irrêgularidades discrepantês às exigências
do instrumento de ajuste pactuado, ainda quê constatados aPós o lecebimento e/ou pagaÍnento '
3.3.Não transferir a outtem, no todo ou en partê, o objeto da contrataÇão, salvo mediantê prévia

e expressa autorização do contratante.
3.4.üanter, durantê a vigência do contrato ou outros instlumentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigaÇões assumidas, todas as condiÇÕes de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no

,Àsp."tirro p-ao..""o ricitatório, apresentando ao contlatante os documentos necêssários, semprê

que sol icitado.
3.5,Emitir Nota Fj.scal correspondente à sede ou filia] da empresa que apresentou a documêntaÇão

na fase de habil itaÇão.
3'6.Executar todas as obrigaÇões assumidas com observância a melhor técnica vigentê, enquadrando-

s€r rigotosamente, a.rrttã ao" preceitos legais, normas e especificaÇões técnicas

correspondêntes .

{.O.DO CRIEÉRIO DE ÀCEITÀBII.ÍDÀDE DE PREÇOS

4.1.Havendo proPosta ou lancê vêncedor com

coluna códj-go:
4,1.I.Com indlcios que conduzam a uma ptê
definido no Art. 48, Ir, da Lei 8'666/93

5. 0,I|ODEI.o DÀ PROPOSTÀ

5.1.É parte integrante deste Termo
podêndo o Iicitante apresentar a
devidanente preenchido, conforme f

respectivo itern relacionado acimâ,

va de inexêquibilidadê, PêIo crité
uação, náo sendo Possível a imedi

valor para o

, em ta] sit

na

rio
ata
de,

for

sunção relati

confirnaÇão, poderá sêr dâda ao licitante a oportunidad e de dêmonstrar â sua êxequibilida
sendo-fhe facultado o prazo dê 03 (três) dias úteis Para comP rovar a viabilidade dos PreÇ

confornê palâmetros do mesmo Alt. 48, rI, sob pêna dê desconsideração do i.tem

4.2,SaIienta-se que tais ocorrências não desclassificah automaticamentê a proposta, qua

o caso, apenas o itêm corlespondente '
4.3,os Lances verbais serâo àfetuados em unidade monetáli-a nacional'

dê Refêrência o modêIo de proposta de preços correspo te,

I'XIDÀDE

sua proposta no próprio modêLo fornecido,
acultá o instrumento convocatório - ltnexo 01'

desdê quê sela

1

i

It

i6
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ESEÀDO DÀ PÂRÀIBÀ
PREFT:TI'RÀ MI'NICIPÀ! DÉ !,IOGEIRO

coüGssÃo PERr.íANENEE DE LrCrEÀÇÂO

À}TEXO 01 AO TEnrO DE REFABÍNCTA - PROPOSTÀ

PREGÁO PRESENCIAL NO OOO12 /2 021

PROPOSTÀ

REE.: PnEeÁO PRESENCIAr. No oool'2/2o2l

oBJETOT CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PARÀ LOCAÇÃO DE EoUÍPAMENTOS DE INEORMÀTICÀ

ADMINISTRÃÇÃO DIRETA DESTE MUNICIPIO.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epÍgrafe, apresentanos proposta conforme abaixo:

@ DIS
O (TÀINTÀ) MICROCOMPUTADOR MINI PC PROCESSÀDOR 13

i8 1OO MEMORIÀ DDR{ DE 4GB, HD DE ].TB GRAVÀDOR DE DVD,

DE REOE WIREI,LESS, MOUSE, TECLADO E MON

UNIDÀDE gur}mrDÀDE

PARA ATENDER A

PRBÇO T',II T PBIÇO EOIÀL

1

2

3

IPLAcA
iDE 18,
:DE PRIIIEIRO
:10 (DEZ) MIC
üEMOR]A DDR

;PLACA DE RE

5 E ESTÀB]I,IZÀDOR DE SOOVA "PRODUTOS N

uso".

ITORJ

84001
DVD, i
ITORi

MÊS

l.Gs

r.ds i

t2

i

i

ROCOMPUTÀDOR MINI PC PROCESSADOR I5
4 DE 8GB, HD DE 1TB GRAVÀDOR DE

DE WIRELLESS, MOUSE, TECLADO E MON

ios rg,s' E EsrÀBrLrzÀDoR DE 500vÀ "PRoDUTos NOVOSI

IPRIMEIRO USO".

VALOR TOTÀL DÃ PROPOSTA - R§

PRÀZO - Íten 5.0:
PÀGAMENTO - Item 18. 0:

VÀLIDÀDE DÃ PROPOSTA - Item 8.0:

I

r2iO (DEZ) MICROCOMPUTÀDOR I{INI PC PROCESS

HD DE 1TB EiIO?OOK MEMORIÀ DDR4 DE 16G8,
izlocg, cRÂvaoon DE DvD, PLAcÀ DE REDE WIREI,I,ESS,

SE, TECLÀDO E MONITOR DE 24" E ESTÀBILIZADOR D

1OOOVA "PRODUTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO".

05 (CINCO) ÍMPRESSORÀ MULTIFUNCIONAI, TÀNQUE, MÊs

5?60X1440 dpi, 33 pptn, ÍITRETESS, FR.ANoUTA 10.000 Mr
pÁGrNAs poR MÊs cÀDÀ "PRoDUTos Novos DE PRTMET

USO".
I}IPRESSORÀ I''ULTIFUNC]ONÀI, IÀZER, !Gsi08 (orro)

MONOCROMÀT] CA 53 PPM, DOPÍ,EX AUTOMÀTÍCO, EBÀNOUI

iro.ooo url pÁGrNÀs PoR MÊs CADA "PRoDUTos Novos D

IPRIMEIRO USO".
(UU) IMpnÉssonn r: coloRrDÀ, FRÀNQUTA DE

lNAS MÊs cÀDÀ "PRoDUTos Novos DE PRrl'tErRo

12

I

I

I
I
I

I

I

i

I

4

1

t-
6

de de

CN P.]

ResponsáveI

5

1



ESEàDO DÀ
PREFE:EOR,À IItr'NICIPÀI. DE }@GEIRO

coMrssÃo PERI.AIIENIE DE r.rcrfÀÇÃo

ÀNEXO TI - PBEGÁO PRE9ENCIAIJ N" OOO12/2021

MODELOS DE DECLÀRAÇÕES

REE.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOO72/2027
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CN PJ

- DECLARAÇÁO dê curplinento do disposto r1o Art. 7o, Inciso XXXIII, da CF

da Lei B.666l93.

FOLHA 01/02

Ar!. 27, rnciso
1 0

oproponenteacimaqualificâdo,§obpenasdaLeieemacatamentoaodisPostonoÀrt'7oinc
xxxrri aa constituiÇâo rederal, Lei õ.g54, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em

quadro dê pessoal-, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno' insaluble
perigosoe.nemmênoresdedezesseisanos,emquatquertrabalho;podendoexj-stirmenolês'q,ratárr" anos na condição de aprendiz na forma da legislaÇáo vigente'

iso
seu

ou
de

2.0_DECLARÀÇÃodesuperveniênciadefatoimpêditivonoquedizrespeitoaparticj.pâçãona
IicitaÇão.

conforne exigência contida na Lei 8'566/93' AÍL' 32t §2o' o proponente acima qualificado' decLara

não haver, aié a presente data, fato impeditivo no que diz respêj.to à habilitaÇão/participação
na presente licitáção, não se encontranáo ern concordata ou estado falitnentar, estando ciente da

;brigatoriedade dá informar ocor!ências poste!iores' Ressalta' ainda' não estar sofrendo
pãr,.íia"a. de decfaraÇão de idoneidade no â,obito da adn1nistraÇão Eede!a1, EstaduaL, Municipar

àu do Oistrito Eêderal, arcando civil e criminalmente pela prêsente afirmaÇão'

3.0 - DECLARAÇÃO de
convocatório.

subrneter-se a lodas as cláusulas e condiÇões do corlespondente instnmento

o proponente acima quallficado declara ter conhecimênto e

r"spe.1i.ro instrumento convocatório e subnetêr-se aa condiÇôes
aceitar todas as c1áusulas do
nele estj.Puladas.

Local e Data.

NOME /AS S INÀTUBA,/ CARGO

Rêpresentante legal do ploponentê.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARÀÇÕES DEVERÂO

ã.,

-'

SER ELABORÀDÀS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE' QUANDO EOR O CASO'



PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLARÀÇÃO de elaboraÇão indêpendentê de proposta'

(identificaÇão completa do representante do Iicitante) , como representantê devidamente
constituído de (identificaÇâo cornpleta do licitantê ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consólcio), para fins do disposto no item 7.5'1' do Edital do Pregão Prêsêncial n"
oool2/2021, declara, sob as penas da lei, em espêcial o art. 299 do Códígo Pêna1 Brasil-eiro,
quê :

a) a proposta apresentada Para participa! do Pregão Presêncial n" 000L2/2021 foi êlaboradâ de

rnanei;a indepenàente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte'
direta o indi;etarnente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro particj.pante potencial
ou de fato do Pregão Presêncial no oool2/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresenta! a proposta elaborada para participa! do Pregão Prêsêncial no

ooor2/202L não foi inÍormada, discutj-da ou recebida de quafque! outro palticipante potencj-al ou

de fato do Pregão Presencial n" OOO|2/2021, por qualquer meio ou po! qualquer pessoa;

meio ou por qualquer pessoa, influi! na decisão de gualquer
de fato do Pregão Presenciat 1" 0OOL2/2021 quanto a participar

REF.: PREGÁO PRESENCIAI N" OOOL2/202].
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

c) que não tentou, Por qualquer
outro participante Potencial ou
ou náo da referida Ij.citaÇâo;

d) quê o conteúdo da ploposta apresentada
não será, no todo ou êm partê, direta ou
outro participante potencial ou de fato do
do objeto da referida licitaÇão,

Local e Data.

NOME/ÀSSÍNATÍRÀ/CARGO
Reprêsentante legal do Ploponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECIÀRÀçÕES DEVERÃO

FOLAA 02/02

para participar do Preqão Plesencj.af n" 0OOl2/2021
indiretamente, comunicado ou discutido com qual'quer
Plegão Presencial n" 00012/2021 antes da adjudicaÇâo

e)quêoconteúdodapropostaapresenEadaparaparticipaçãodoPregãoPresenciâIn"o00L2/202L
não foi, no todo ou ". 

p".t., direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer

integrante da Prefeitura Municipal de MogeiÍo antes da abeltura oficial das propostas; e

f) que está plenamentê cientê do teor e da extensáo desta declaração e que detém plenos poderes

e informaÇões para flrÍná-14.

SER ELABORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO



ESIÀDO DÀ
PRETEITORÀ MT'NICIPàI DE I.FGEIRO

CO{ISSÃO PERI.qNENTE DE LTCITÀçÃO

Â}IEXO III - PRTGÃO PRESENCIÀ'J N" OOOL2/202L

MODELOS DÀ DECLARÃÇÃO DE REGUIÀRIDADE - HAB]LITAÇÃO

REE.: PREGÃO PRESENCIÃL N" OOOI2/2027
PREEEITURÃ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARÀÇÃo DE REGULÀRIDADE para habilÍtaÇão previsto no Àrt' 4o, IncÍso vÍI, da Lei
\0 .520 /02.

o proponente acina qualificado, declara, em conformidade com o disposto no À!t. 4", Inciso VII,
da- Le]- 10.520,/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos
no rêspectivo instrumento convocatólio que rege o ceitamê âcitna indicado'

Local e Data.

NOME/ÀSS INÀTURÀ/CAÀGO
Representante Legal do proponente.

OBSERVAÇÃO I

À DECIÂ.RAÇÃO DEVEú SER ELÀBORÀDÀ EM PAPEL TIMBRÀDO DO LÍCITANTE' OUANDO FOR O CASO

'i"



ESTÀDO Dà
PREFEITORÀ MUNICTPÀÍ, DE I@GEIRO

corfigsÃo PERI'IAIIENIE DE LtCrTÀçÃO

ÀltE:xo w - pREGÃo PRESENC!À! No oooL2l202l

M]NUTA DO CONTRÀTO

coNrBÀIco N": -.../..._cPL

por .... residenEe e domiciliado Dâ ....r
CPF no . calteira de rdêntidade
as partes contratantes assj.nar o presente
aeguintes:

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBBÀM À PREFEITURÀ MUNICIPAL DE

MOGEIRO E ., PAÀA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

pelo presente instrunento parEicular de contrato, de rm lado Prefeitura Municipal de Mogeilo -
Àv. presidente ,Ioão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNP.I n' 08.866.501/0001-67, neste ato
representada pelo prefeito Àntonio José Ferreira, Brasileiro, Casado, Empresario, residente e

domiciliado na sitio Pj.ntado de cima, 138 - Area Ruraf - Mogeiro - PB, cPP n' 840'199.644-91,
Carteira de fdentidade no 3360118 SSPPA, doravante simplesnentê CONTBÀTÀNTE, e dô outro lado

..., CNP,f no ...,....., neste ato representado

rr" . . . ., doravante simplesmente coNTRÀTÀDo, decidiram
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiÇões

CTÁUSVI,à PRI EIRÀ - DOg 8I'NDÀI'EIÍTOS:
Este contrato dêcorre da licitaçáo nodalidade Pregão Presencial. no 00012/2021, processada nos

termos da Lêi Federal no 10.520, de 17 de .lulho de 2oo2 e subsidi.ariahentê a Lêi EederaL no

8.666, de 21 de ,lunho de 1993; Lêi Complementar n" 123, de 14 de Dezenbro de 2006; Decreto
launicipal n. 016, de 1O de Novernlcro de 2006; ê legislaçáo pêrtinenEe, consideradas as altelaÇões
posteriores das refelidas normas.

CIáOSULÀ SEq'TDÀ . DO OBJIEIÚ:
O presentê conErato tem por objeto: CONTRÀTAÇÃO DE

INÉORMÀTICA PARÀ AIENDER A ADMINISTRÀÇÁO DIRETA DESTE

oserviçodêveráserexecutado!igorosanentedêacordocomascondiÇõesexplessasneste
instrumento, ploposta apresêntada, especificaÇões técnicas correspondentes ' proces§o de

IicitaÇão noaafiaãae pregão Presencial n" OOOL2/2021 e instruÇões do Contratante, documentos

esses qt-re ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independentê de transcriÇão; e

sob o regime de tarefa.

CIá'JST'I.A ÍERCEIRA - DO VÀIPR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do

EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EOUIPÀMENTOS DE

MUNICIPIO.

preço proPogto, é de R$

CIáÚSULÀ QT':ARIÀ - DO R8Ài'ggTÀt'íBNTO:
Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano'
óãniro'ao prazo de vigência do contrâto e mediante solicitaÇâo do contratado, os preços poderão

sofrer reajuste após à interregno de um ano, na mesma propoxÇão da variaÇão verificada no IPCA-

IBGE acumulado, tomando-sê porl.". o mês de apresentaÇão da regpectiva proposta, êxclusivamente

pàra a" oUtlguções iniciadas e concluidas após a ocorrência da anualidade'
Nosreajustessubsequentesaoprimeiro,ointerregnominimodeumanoserácontadoapartirdos
efeitos financeiros do último rêajustê'
No caso de atlaso ou não dlvulgaÇã; do lndice dê reajustamênto, o Contratante pagará ao Contratado

à importância calculada pela úitirna variaÇão conhecida, liquidando a difelença correspondente
iao iogo sêja divurgado o Índic. definitj,vo. Fica o contratado obrigado a apreseotar memória de

cáIculá refàrentê ao reajustamento de preÇos do valo! rqürnescente, sempre que estê ocolrer.
NasaferiÇõêsfinais,oÍndiceutilizadoparareajustesêrá,obligaEoriamente,odêfinitivo.
casooindicêestabelecidoparareajustamentovenhaaserextintooudequalque!foflnanãopo99a
nais ser utilizado, será ad;tado, ê; substituiÇão, o que vier a ser deterninado pela legislaÇão
então em vigor.
Na ao"gtciu' de previsão legal quanto ao Índice substituto' as partes elegêrãÔ novo

oficial, para reajustamento ão p..ço do valor remanescente' po! Íneio de termo aditivo'
o reajuste poderá ser leafizado por apostilamento'

CIÁT'SU.À QI'INTÀ - DÂ DOIÂçÃo:
Às despêsas correrão Por contâ da seguiote dotação, constantê do orÇaÍnento viqênte:

índice

,-.-



Recursos próprios do tluniclpio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02.010 GABINETE DO PREETITO

04 L22 2OO2 2OO3 MANUTENÇÁO DAs ATTVTDADES DO GÀBINETE Do PREFETTo 02.020 SEc DE ADMIN. E

PIÀNEJAMENTo 04 T22 2oo3 2006 MÀNUTENÇÃO DÀS ATIVIDÀDES DA SEC DE ÀDM E PÍÀNE.TAM O2.O3O SEC DE

EDUCAÇÃo cuLTURÀ EspoRTE E IÀZER E TURrsMo 12 722 2006 2948 MANUTENçÃo DA sEc. EDUcAÇÃo, cuLT,
Esp, üzER E TuRrsM 3.3.90.39 oo 111 ourRos sERVrÇos DE TERcErRos - PEssoA JURÍDrcÀ 02.040 sEc

SAUDE FMS 10 301 2OO7 2042 MANUT DAS ATIVIDADES DO EUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39 OO 211

OUTRoS SERVIÇoS DE TERCEIROS - pEssoÀ JURÍDICÀ 70 722 OOO4 2920 MANUTENÇÃO DAs ATIVTDÀDES DA

SECRETÀRTA DE SAÚDE O2.O5O SEC DE ACAO SOCIAL FI'ÍÀS 08 244 2OOg 2O4O MÀNUT. DÀ SEC. DE ACAO

SOCIÀL 02.060 SEC. DE IND. COM. COMPRÃS E TRÀNSPORTES !\ 122 2OI2 2950 MÀNUT. DAS ATIV. DE SEC'

DE IND. COM COMPRÀS E TAÀNSP. O2.O7O SEC DE ÀGRÍC. MEIO AMBIENTE, PESCÀ E PECU 20 122 201'0 2066

MÀNUT. ÀTIV. ÀDM.DA SEC. DE AGRÍC. E MEIO AMB]ENTE O2,O8O SECRETÀRIÀ DE INFRAESTRUTURÀ 15 452

2OOg 20?3 MANUTENCÀO ATIVIDÀDES ÀDMINISTRÀTIVAS DÀ SEINTBÀ 02.140 SECRETARIA DE EINANCÀS 04 123

OOO4 2OB8 MÀNUTENÇÃO DÀS ATIVIDÀDES DA SEC DE FINANÇAS

cúusur.A sÉÍD'q - Dos PRÀzog E DÀ vtdNcrÀ:
Os prazos máxÍmos de inÍcio de etapas de execuÇão e de conclusão do objeto
adnltem prorrogaÇáo nas condiçÔes e hipóteses Previstas no Àrt' 57, § 1', da

abaixo i.ndicados e serão considerados da assinatura do Contrato:
a - rnlcio: 3 (três) dias;
b - Conclusão: 316 (trezentos e dezêsseis) dias.
À vigência do presente contrato se!á dêterminada: até o final do exercício
considêrada da data de sua assinatura; podendo se! prorrogada nos lermos
I .666/ 93 ,

C!,áI'EI'IÀ OITÀVÀ . DÀS OBRIGÀçôES DO CONTRÀIÀNTE:
a - Efetuar o pagamênto relativo a execução do serviÇo êfetivamente realizado, de acoldo con as

respêctivas cláusulas do presente contlato;
b - propolcionar ao contlatado todos os meios necessários para a fiel execuÇão do serviÇo
contratado i
c_NotificaroContlatadosobrequalquerirregularidadeencontradaguantoàqualidadedo
serviço,exercendoamaisamplaecompleEafiscalizaÇão,oquenãoeximeocontratadodeguas
rêsponsabi L idades contratuais e Iegais;
d - Designa! representantes com atribuiÇões de Gestor e Fiscal deste contlato, nos têrmos da

,rorma oiiente, especialmente para acompanhar e fiscarizar a sua exêcuÇão, respêctivamênte,
permitida a conhrataçáo de terteiros para assistência ê subgldio dê informaÇôes pertinêntes a

essas atlibuiçõea.

ctáosu.À NoNÀ - DÀg oBRrcAÇõEs Do coNrB.ArÀDo:
a - Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,
dêntrodosnelhoresparêmetrogdequalidadeestabelêcidospalaor.rmodêatividadêrelacionada
ao objeto contlatual, com observância aos prazos êstipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus t obrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civi1,
t.ibutárÍa e trabalhista, bem como por todas as despesas e conpromissos assunidos, a qualquer

tltulo, peranEe seus folnecedores o; terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Mantár preposto capacitado e idôneo, aceito pelo contratante' quando da execuÇão do contrato'
que o represente integralmente em todos os seus atos''
d - permitir e facllitar a fiscalizaÇão do Contratante devêndo prestar os informes e

esclarecitnentos solicj-tados;
e-seráresponsávêlpêlosdanoscausadosdiretamenteaoContratanteouaterceiros,decolrentes
desuaculpaouclolonaexecuÇãodocontrato,nãoexcluindoourêduzindoessaresponsabilidade
a fiscaLizaçáo ou o acompanhamênto pêlo ólgão intêressado;
f - Não cedér, transferir ou subconiratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem

CtÁUSgIÀ SEXIÀ - DO PAGÀ}IENEO:

O paqamento será êfetuado na Tesouraria do contratante,
maneira: Para ocorrer no prazo dê t!inta dj.as, contados

nediante procêsso regular, da seguinte
do perlodo de adimplênento.

ora contratado, gue
Lei 8.666/93, estáo

financeiro de 202L,
do Art. 57. da Lei

e adimplemento das obligaÇõês Pactuadas

o conhêcj.mento e a devida autorizaÇão expressa do Contratante;
g I }4urrter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇóes assumidas,

todas as condiÇões ae itaulrilãçaá e qualificaÇão exigidas no resPectivo processo ricitatório'
apresent.ando aJ Contratante os documentos necessários' sempre que solicitado'

cLáDsIrLÀ DÉcDaÀ - DA Àr-llRÀçÃo E REscrsÃo:
Este contlato podêrá sêr alierado coÍn a devida justificativa, unilateralmente pelô contratante
ouporacordoentreasPartes,noscasosprevigtosnoArt'65eserárescindido,dêpleno
Oiráito, confortne o disposto nos Arts' 1'l , 18 e ?9, todos da Lei 8'666'/93'
O Contratado fica ob!igado a acêital, nas Íflêsmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou

supresgões que se fizêlem nos serviÇos, até o respeêtivo linite fixado no Art' 65' § 1o da Lei

8.666/93. Nenhum acréscino o., 
"ut."""ao 

poderá excáder o Iinite estabelecido, aalvo as supressÕes

resultantes de acordo celebrado entre os contratantes'

ctÁusul,A DÉCI!a. PRTUEIA,A - DO RICEBD'ENAO:

Exêcutado o Presênte contrato ê obsêrvadas as condiÇóês d
os procedimentos e prazos para rêceber 9:"Y ?b]:!9 p

"."á, 
à" disposições dos Arts. '73 a'16, da Lei 8'666/93

o

cuiusul,À DÉCDÂ gE@tOÀ - DÀg PENÀUDÀDES:

elo contlatante obedecerão, conf



A recusa injusta en deixar de cumpri! as obligaÇões assumidas e precêitos Iegai9, sujeiEará o

contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87, da

Leí A.666/93; a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero vilgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atlaso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do objeto ora
contratado; c - multa de 1Ot (dez por cento) sobre o valor contlatado pela inexecução total ou

parcial do contlato; d - simultaneaÍnente, qua.Iquer das penalidades cablvels fundamêntadas na

Lei 8.666/93 e na Lei fO.52O/02.

ctÁusuÍ.À DÉcDrA rEBcErRÀ - DÀ coMPENSÀÇão FÍNÀNCErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instnmento, e desde que Ô contratado
não tenha concorrido de alguma forna para o atraso, se!á admitida a compensaÇáo financeila,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento

da parcêla. Os encargos molatórios devidos en razão do atraso no paganento serão calculados com

utiiizaçao da seguj-ntê fórmula i EM = N x VP, I, ondê: EM = êDcarqos moratóriosi N = númelo de

dias enire a datã prevista para o pagamento ê a do efetivo pagamento; vP = valor da Palcela a

ser paqa; e Í = tndice de compensaÇão financeira' assirn apurado: I: (Tx + 100) + 365' sendo tx
= perc;ntual do IPCA-IBGE acumuLado nos últimos dozê meses ou, na sua falta, um novo lndice
adàtado peto coverno Eedela1 quê o substitua. Na hipótêse do rêferido lndlce estabelecido para
a conpen;aÇão financêira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa nais ser utilizado,
será àdotaào, em substituição, o que vier a sêr dêterrninado pela legislaÇão então em vigor.

crássul À DÉcrra QuÀRrÀ - Do FoRo:
Para diririr as questões decollentes destê
Itabaiana.

contrato, as partes ê1egeÍn o Foro da Comarca de

B, pol estalem de Pleno acordo,
assinado pelas Partes e Por duas

foi lavlado o prêsente contrato em 02(duas) vias, o
testernunhas.

qual vai

Mogeiro - PB,

PELO CONTBÀTANTE

de de

TESTEMUNIIÀS

PELO CONTRÀIADO




