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o órgão Realizador do Certêmê acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866,501/0001-67, doravante
danoEinado ai.ry].Êúa$!e ORC, torna público para conhecinenEo dê quantos possaÍn interessar que
fará realizar através do Pregoeiro oficial assessorado por sua Equipe de Àpoio, as 14:00 horas
do dj.a 19 de Janeiro de 2021 no endereço acima indicado, licitação na modalidade Pregão Presencj.al
n" OOOO3/2027, tipo nenor preço, e sob o regime de tarefa; tudo de acordo com este instnmento
e em observância a Lei Eederal n' 10,520, de 17 de Julho de 2002 e subs idia r i aÍnente a Lei Eederal
n" 8.666, de 21 de ,Junho de 1993; Lei Complementar no 123, de 14 de Dezenüro de 2006; DecreEo
Municipal n. 016, de 10 de Novembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posterioles das referidas normas; conforme os critérios e procêdjrentos a seguir definidos,
àb;etiwanao obter a melhor ploposta para: CoNTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PAxÀ PREsTÀÇÃo DE sERvrÇOs DE

TELECoMUNTCAÇôES pARÀ DrvERsÀs SECRETARTAS ArRAVÉs Do poRNEcrMENTo DE L]NK DEDrcÀDo, so],uÇÃo
FrREvtArL urM, TNTERNET BÀNDÀ LARGA E LocAÇÃo DE FrBRÀ óprrcA NEcEssÁRros A TNTERcoNExÃo orcrrAL
PARÀ ATENDER ESTE MUNICIPIo, EM CONFOMRIDADE COM AS CODIÇOES E ESPECIFICAÇÕES NESTE TERMO DE
REEERÊNCIA

CODIÇÔES

1.0.DO

E

ESPECIFICÀÇÔES NESTE TERMO DE REFERÊNCIÀ.

OBiTETO

1.1.Constitui objeto da prêsênte lÍcitaÇão:

DE TELECoMUNTcAÇóes

pnre DrvERsÀs

CoNTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SECRETARTAs ÀTRÀvÉs Do EoRNEcTMENTo DE LrNK DEDrcÀDo, sol,uÇÃo

ETREWATL urM, TNTERNET BANDA IÀRGA E LocAÇÃo DE FIBRÀ óprrcA NEcEssÁRros A TNTERCoNEXÃo DrcrrAL
PÀR,A ATENDER ESTE MUNICIPIo, EM CONFOMRTDÀDE COM ÀS CODIÇÕES E ESPECIFICÀÇÔES NESTE TERI,IO DE

REFERÊNCIÀ.

encontraJn-sê devidahente detalhâdas no
1.2.As espêcificaÇões do objeto ora Iicitado,
collespondente Termo de Referência - Anexo I deste Ingtrumento.
1.3.A ãontratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificaÇões técnicas e informaÇÕes complementares que o acompanham, quando fol o caso,
iustifica-se: peLa nêcessidade da devida efetivaÇáo de serviço para sup!ir dernanda especÍfica óoutnaIaÇÃo DE

EMPRESA PÀRÀ PREsTÀÇÃo DE

sERvIÇos DE

TELECOMUNICÀÇÕES PARÀ DIVERSAS SECRETARIAS

ATRÀvÉs óo EoRNECIMENTo DE LINK DEDICADo, soLUÇÃO EIREWAIL UTM, INTERNET BANDA LARGA E LOCAÇÃO
DE FIBRA ÓPTÍCA NECESSÁRIOS À INTERCONEXÃO DIGITÀI PAÀÀ ATENDER ESTE Mt'NICIPIO, EM CONFOMRIDÀDE
coM As coDrÇÕEs E EspEcrFrcÀÇÕEs NESTE TERMo DE REEERÊNCIÀ coDrÇÔEs E EsPEcrErcÀÇÕEs NEsrE TERMo
DE REFERÊNCIÀ -, considerada oportuna e imprescindlvel, bem cono rêlevante medida dê interesse
púbIico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimênto de ações continuadas para a promoÇão de

ãtj-riaud." pertinentes, visando à maximizaÇão dos !ecursos em relaÇão aos objetivos programados,
obsetvadas as diretrizes e mêtas definidas nas ferramentas de PLanejamento aprovadas.
1.4.SaIiênta-se que na refêrida contrataÇão, não se!á concêdido o tratamento difêrencj.ado e
sinplj.ficado para as Microempresas e Emprêsas de Pequêno Porte, nos termos das disposições
.oniidu" no A!t, 4?, da Lei Complementar no f23/2OO6, por não enquadlar-se nas hipótesês dos
incisos I ê III, do Art. 48, como tanlcém, não se! oportuno aplicar a exigência facultada no
inciso I1, do mesmo artigo, visto êstarem plêsêntes, igolada ou simultaneamente, as situaÇões
previstas no inciso III, doÀrt, 49, todos do referido diploma lega1. Fica, no entanto, assegulado
ã !íE . epp o tratamento difelenciado e simp-Iificado previsto nos dêmais Artigos do Capitulo v,
SeÇão I, da Lei n". 123106.
2.O.DO LOCÀr E DÀEÀ E DÀ rr@UCNÀçÃO DO EDrTAr.
2. 1. os ênvelopes contendo a docunentaÇão rêIativa

à proposta de preços e a habilitaÇão para
execução do objeto desta licitaÇão, deverão sê! entregues ao Plegoeiro até as 14:00 horas do
dia 19 de ,Janêiro de 202L, \o êndereÇo constantê do pEeâ[üulo dêstê instrumento' Neste mêsmo
]ocal, data e ho!ário será realizada a sessão pública pala abertura dos referidos envefope9.
no rnat s
2,2.InformaÇões ou esclarecilnenlos sobre esta licitaÇão, serão prestados nos holár
dê expediente: das 08:00 as 12:00 holas.

2.3.Oualquer pêssoa - cidadão ou Iicitante - poderá solicitar escLarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório deste certame. se manifestada por escrito e dirigida ao Pregroêiro,
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada Para recebinento das propostas.
2.4.caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setorês responsáveis pela elaboraçáo deste ato
convocatório e seus anexos, decidir sobre a petiÇão no plazo de aEé 24 (vinte e quatro) horas,
considerado da data em que foi devidamêntê recêbido o pedido.
2.5.À respectj-va petiÇão será apresentada da seguinte forma:
2.5. L . Protocolizando o original, nos horárj.os de êxpediente acima indicados. excfusivamente no
seguinte endeleÇo: Av. Presidente .Ioáo Pêssoa, 4? - Centro - Mogeiro - PB.
3.0 DOg ET.EUENTO9 PÀRA r.ÍCrTÀçÃO
Aos participances. serão fornecidos os seguintês elemenEos:
3.1 I.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCÍA _ ESPECIEICÀÇÔES;
3.1 2.ÀNEXO II - MODELOS DE DECLARÀÇÕES;
3.1 3.ÀNEXO III - MODELO DE DECLARÀÇÃO DE REGUI.ARIDÀDE _ TIÀBILITÀÇÃO;

4.ANEXO IV . MÍNUTA DO CONTRÀTO.
À obtênÇão do Edi.Cal podê!á ser feitâ da seguinte forma:
3.2 l.Junto ao Pregoeiro: graCuitamentê; e
2.PêIos sites: wwv, rnogeiro. pb. gov. brll iciEacoês; www.tce.pb.gov.br.

{.

O.DO ST'PORTE LEGÀI.

Esta licitaÇão reger-se-á pê1a Lei Eederal no 10. 520, de 1? de .lu1ho de 2002 e
j.aliamente a Lei Federal nÔ 8.666, de 21 de .Iunho de 1993; Lei Complementar no 123, de 14
de Dezenbro de 2006; Decreto Municipal n' 016, de 10 de Novenlro de 2006; e legislaÇão pertinente,
4.1.

subs id

consideradas as alteraÇões posteriores das rêferidas
dêste instrumêÍrto, independênte de transcriÇão.

noErnasi que

fican fazendo partes inteqrantes

s. o.Do PRÀzo E DotÀÇÀo
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas calacterlsticas e aa
necessidades do oRc, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93t está abaixo

indicado ê será considerado a partir da assinatula do contrato:

Inlcio: Imediato;
Conclusão: 11 (onze) meses.
5,2.O serviço será executado de acordo com as especificações definidas no correspondente Termo
de Referêncial, anexo a esbe instrumento.
5.3.O prazo de vj,gência do correspondente contrato será deEerminado: até o final do exelcÍcio
financeiro de 2027, considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorroqado nos termos do
Art. 57, da Lêi 8.666,/93.
5.4.Às despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão pol conta da seguinte dotação:
Rêcursos Próprios do Municipio de Mogeiro: LEI 340/2020 02.010 GÀBfNETE DO PREEEITO 04 L22 2002

2oO3 MÀNUTENCAo DÀs ÀTÍVIDÀDES DO GABINETE DO PREEEITO O2.O2O SEC DE ÀDMIN. E PIÀNEJÀI',ÍENTO 04
!22 2oo3 2006 MÀNUTENCAo DÀs ATIV]DÀDES DA sEc DE ÀDM E PLÀNE.JAM O2.O3O SEC DE EDOCAÇÃO CULTURA
ESPoRTE E ÍÀzER E TURISMo 1,2 722 2006 2948 MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCÀÇÃo, CULT.ESP.LAZER E TURISM
O2.O4O SEC DE SAUDE ET.IS 10 301 2OO'I 2042 MANUT DÀS ATIV]DADES DO EUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10
t22 OOO4 2920 MÀNUTENÇÃO DAs ATTVIDÀDES DA SECRETARIÀ DE SAÚDE 02.050 SEc ACAO SOCIAL EuÀS 08
244 2OO8 2O4O MÀNUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCÍAI, 02.O7O SEC DE AGRIC. MEIO AMB]ENTE, PESCA
E PECU 20 T22 2OIO 2066 MANUT. ÀTIV. ADM.DÀ SEC. DE ÀGRIC. E MEIO ÀMBIENTE O2.O8O SECRETÀRIA DE
INFRÀESTRUTUBÀ 75 A52 2OO9 2O?3 MÀNUTENCAO ÀTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINERÀ 02.140
SECRETARIA DE FINANCÀS 04 123 OOO4 2088 MÀNUTENÇAO DAS ATIV]DÀDES DA SEC DE FÍNANÇAS 3390'39 OO
oo1 ouTRos sERVtÇos DE TERcErRos - pBssoÀ JURÍDrcÀ 3390.40 00 001 sERVrÇos DE TEcNoLoGTA DA
INEORMÀÇÁO

E

COMUNICÀÇÃO

6.0.DÀS CONDTçõES DE PÂRrtC r PÀÇÃO
6.1.Os proponêntes gue desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois
ênveLopàs iechados indicandá, respectivarnente, PRoPosTA DE PREÇos e DoCUMENTAÇÃO, dêvidamente
identiiicados, acompanhados da respectiva dêclaraÇão de cumprimento dos requisitos de
habilitaçâo, nos ternos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.À palticipação neste certane é abelta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislaÇão vigenEe'
6.ã.Uao poderao participar os interessados çnre se encontlen sob o regime fafimentar, empresas
estrangeiras que não funcionêm no paÍs, nen aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
licj.tar ou contratar com a AdmÍnistraÇão Pública ou que estejam cumprindo a sanÇão de susPensão
do direi.to de licitar e contratar com o ORC.
6.4.Os ticitantes que desejaren enviar seus eDvelopes Proposta de Prêços e DocunentaÇão vj.a
postal - com Àvj.so de Recebimento JIR -, deverão lernetê-1os en têmpo hábil ao endereÇo constante
ào preârnbulo destê instrumênto, aos cuidados do Prêgoeiro - Elaviano clêbson Àraújo' Não sêndo
rigãrosarnente observadas as exj.gências destê item, os respectivos envelopes não sêráô acêitos e
portanto, dêsconsiderado paÍa efeito dê participaÇáo no cêrtame '
o ii"itant.,
6.5.Ouando observada a ocor!ência da entrega apenas dos en\reloPes junto ao Pregoeiro, sen a
permanência de representantê credenciado nâ resPectiva sessáo púbIica, ficará subentendido que
o licitantê abdicou da fase de l-ances velbais
6,6.É vedada à pa!ticipação êm consólcio.

?.0.DÀ

RIPRESENTÀÇÃO

E DO

CREDENC!âT'ENTO

?.1.O Iicitantê devetá se apresentar, para credenciamento junto ao Preqoeiro, quando for o caso,
através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento
incfusive com poderês para formulação dê ofertas ê lances vêrbais' Cada licitante
Iicitatório,
credênciatá apenas um reprêsêntante qllê será o único admitido a intêrvi! nas fases do êeltame
na forma plevista neste instrumento, podendo ser substituido posteriolnente por outro dêvidamente
credênciado.
1.2.PaÍa o credênciamento deverão sêr aprêsêntados os segui.ntes documentos:
7 .2 . 1 . Tratando-se do representante IegaI: o instrumento constitutj.vo da enpresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente registrado no órgáo compêtênte, no qual estejam expressos seus
poderes para exercêr direitos e assumir obrigaçóes em decollência de tal investidura;
, . 2. 2 . Tratando-se de proculador: a plocuraÇão por instrumênto público ou particular da qual
constem o5 necessários podeles para formula! verbafmente lances, negociar Preços, firnar
declaraÇões, dêsistj-r ou aprêsênta! as razões de recurso e platicar todos os demâis atos
pertinenLes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constituiÇáo da empresa,
quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Na hipótese dê procuraÇão
Jeja particular d€verá aêE reconlrêcida â fi3aa eú cartório do resp€ctívo sig*tário.
'1.ã.3.o representante legal e o procurador devêrão identificar-sê apresentando docDmênto oficial
que contenha foto,
documentos deverão ser êntreques ao Pregoeiro - antes do início da sessão pública i.3.fst."
em original, por qualquer plocêsso de cópia autênticada por cartólio competente, pelo Preqoêilo
ou mêrrbro da Equipe de ÀPoio'
7.4.A não apresentação ou ainda a incorEeÇão insanáveI de qualquer dos dôcumêntos de
credenciamento impêdirá a participaÇão ativa do reprêsentanle do licitantê no presênte celtame'
Esta ocorrência não inabilitará srmariamente o concolrente, apeDas perderá o direito a
Para tanto, o Pregoeiro receberá
manifêstar-se nas corrêspondentes fases do processo licitatório.
regulafinênte do rêferido concorrênte seus ênvêIopês, declarações e outros elêmêntos necêssárj-os
à participação no certame, desde que apresêntados na formâ definida nestê instlumênto.
7.E.No momento dê abêrtura da sessâo púb1ica, cada licltante, por intermédlo do seu reprêsentantê
dêvidamênte credenciado êntregalá ao Pregoêiro, em sêpalado de qualquer dos envelopes, a seguinte
documentaÇâo:
? . 5. 1 . DeclaraÇão de Elaboração Indêpendente

dê Proposta - Ànêxo II'

.2 . DectaraÇão dando Çiência de que cumpre plênamente os requisitos de habilitaÇão, conforne
modêIo - Ànêxo III, e
se enquadra nos termos do A!t. 3" da Leí 123/06, se for o
? . 5. 3. Comprovação de que o licitante
7.5

considerado mi.croêmpresa ou emPrêsa de pêqueno portê e recebêndo, portanto,
aa"o,
"arrdodiferenciado e simplificando na forma definida pela legislaçáo vigênte. Ta1
tratamênto
comprovaÇáo podêrá ser fej.ta através da apresêntaÇão de quaLquer um dos seguintes docunentos, a
profissional da árêa
criiério do licitante: a) dêclaraÇâo exprêssa formalmente assj.nadâ porjunta
comêrcial da sede
eÍnitida
simplificada
PeIa
contábil, devidamente habilitado; b) certidão
do licitante ou equivalentê, na fonna da legislaÇáo pertinente. A ausência da rêfelida declaraÇão
da
ou certidão simplificada, apenas neste caso para comprovaÇão do enquadramento na forma
perderá,
apênas
do
licitante,
para
a
inabilitaÇáo
motivo
suliciente
não
é
vigenie,
IegislaÇão
durante o ptesente cêrtame, o direito ao tÍatamento diferenciado e sinpfificado dispensado a ME
ou EPP, prêvistos na Lei 123l06:
?.5.3.1.ô Prêgoei.o poderá promovêr diligência' na foma do Arl' 43, §3", da Lei 8'666/93'
destlnada a esclarecêr se q licitante é, dê fato e de direito, considerado microemplesa ou
emprêsa dê pequeno porte.
l.6.ouando os envêlopes Proposta de Prêços ê Documêntaçáo forem envj-ados via postal' a
documentaÇão relacionada nos ilens 7.5.1-, 7.5.2 e 7.5.3 deverá ser aptêsentada dentro do envelope
Propoata de Pleços.
8.0.DÀ

PROPOSTÀ DE PREÇOS

8.1.À ploposta deverá sêr aprêsêntada ên 01(uma) via, dentro de ênvê1opê laclado' contêndo
sêquintes indicações no anverso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEÍRO

pRoposTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCTAL
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE
O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS dêverá

N'.

as

00003/2021

contel os sequintes elementos:

g.2,proposta elaborada em consonância com as especificaÇÕes constantes deste instrumênto e seus
elementos _ Anexo Í -, êm papêI timbrado da êmplesa, quando for o caso' assinada Pol seu
reprêsêntantê lega1, contendo no cotresPondente itêm cotado: discriminaçáo ê outras
ca;actêristtcas se nêcessário, guantidadê e vafores unitário ê total expressos em algarismos'
g.3.Será cotado .rm único prêço pára cada item, com a utilização dê duas casas dêcimais. Indicação
êmcontrárioêstásuieitaacollêÇãoobservando-seosseguintêscritérios:
8.3.1.Ea1ta dê dígitos: sêrâo acrescidos zelos;
será
8.3.2,Excesso de dígitos: sendo o plimeiro dígito excedente menor que 5, todo o êxcessoitêns
os
demais
para
mais
e
antelior
dígito
do
o
ártedondamento
haverá
caso
conúário
suprirnido,
excêdentês suprimidog.
âda com
8.4.4 Proposta dêverá ser redigida em 1lngua portuguesa ê em moeda nacional, êI
a
última
folhas
lubricadas
suas
entrêlinhas'
clareza, sem altelnativas, rasuras, êmendas e/ou
rismos,
proposta
em
af
da
valot
tot
do
indicação:
com
pelo
lesponsávê1,
assj.nadà
e
datada
poderá
dos prazos de êntrega ou execuÇáo, das condiÇÕes de pagamento, da sua validade que

ser inferior

a 60 dias, e outras informaÇóes e observaÇões pertinentes que o licitante

julgar

necessárias.

8.5.Existindo discrepância entre o preÇo unitário e o valol tota1, resultado da multiplicaÇão
do preÇo unitário pela quantidadê, o preço unitário prevalêcerá.
8.6.Fica estabêIêcido que havendo divergência dê preÇos unitários para um mesmo produto ou
serviÇo, prevalecêrá o de menor va1or.
8.7.No caso de al-teraÇáo necessária da proposta feita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
dêcorrente e*clusivamente de incorrêções na unidadê dê medida utilizada, obselvada a dêvida
proporcionalidade, beÍfl como na multiplicaÇão e/ou soma de valoles, prevalecerá o valor corrigido,
8.8.À não indicaÇão na proposta dos prazos de entrega ou execuÇão, das condiÇóes de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendido quê o licitante aceitou intêgralmente as disposiÇões do
ato convocatório e, portanto, serão consideradas as detêrminaÇõea nele contidas para as referidas
exiqências não sêndo suficientê motivo pala a dêsclassificaÇão da proposta.
8.9.É facultado ao ficitante, apresentar a proposta no próprio modeLo fornecido pê1o ORC, desde
que esteja devidamente preenchido,
8.1O.Nas licitaÇÕes para aquisição de mercadorias o pârticipante indicará a oriqêm dos produtos
ofertados, A eventual fâlta da !êferida indicação não desclassificará o licitante.
8.11.Será desclassificada a proposta que deixar dê atender as disposiçõês destê instnrmento.
8.12.Eica facultado ao licitante a apresentaÇáo da proposta ta[üém en nidia, ou seja, em CD ou
PENDRIVE

.

9.0 .DÀ HÀBILITÀçÃO
9.1 .Os documentos necessários à habilltaÇão dos licitantes, devêrão ser aplesentados em 01
via, dentro de ênvêlope lacrado, contendo as §eguintês indicações no anvêrso:

(uma)

PREEEITUB.A MUNICIPAL DE MOGE]RO
DOCUMENTÀÇÁO - PREGÃO PRESENCIAL NO. 00003 /2021
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE

DOCUMENTÃÇÃO

9.2. PESSOÀ JURÍDICA:

deverá contêr os seguintes efêmêntos:

9.2,1.Prova de inscriÇáo no cadastro Nacional de Pessoa Juridica - cNP,l.
g-2.2.prova de inscriÇão no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede do
licitante.
9,2.3.Àto constitutivo, estatuto ou contrato social en vigor, devidamente registrado, em 5e
tratando de sociedades conerciais, e, no caso de sociedadês por ações, acompanhado de documentos
de ê1êição de seus administradores , Inscrição do ato constitutj.vo, no caso de sociedades civis,
acompanhada dê prova de diretolia em exercício, Decreto de autorizaçâo, em se tratando de enprêsa
ou sociedade esttangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorizaÇão para
funcionamento êxpedido pelo órgão compêtente, quando a atividadê assim o êxigir. Reqistro
cornercial, no caso dê emplesa individual. Estas exigências não se aplicam ao Iicitante que,
quando da êtapa de ctedênciamento no certare, já tenha aprêsêntado de forma regular nos têrnos
do presente instrumento convocatório, a referida documentaÇão solicitada nêste sDbitêm.
9.2.4.BalanÇo patrimonial e demonstrâções contábêis do úttimo exercício social, já exigiveis e
apresentados na forma da lei, com indicação das páginas colrespondentes do livro díário êm que
o mesmo se encontra, bem como apresêntação dos comPetentês termos de abertura e êncerramento,
assinados poÍ profissj-onal habilitado e devidamente registrados na junta comelcial competente,
vedada a sua substj.LuiÇáo por balancetes ou balanÇos Provisórios' Tlatando-se de emPresa
constituída há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamênto do sêu
primeiro ano de existência no prazo fêga1, podêrá aplesentar o Balaço de Abertura assinado por
profissionat habilitado e devidamênte rêgistrado nâ junta comercial competente '
9.2. 5. Regularidade para com a Eazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos Rêlativos aos
Tributos Fêdêrais e à Divida Àtiva da Uniào
9.2.6.Certidões negativas das Eazendas Estadual ê Municipal da sede do lj.citante, ou outro
equivalentê, na forma da Iei.
9,-2 . ? . Comprovação de rêgularidade rêlativa ao Fundo de Garantia por rêmPo dê serviÇo - EGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecj.da pêla Caixa Econônica Fêderal.
9.2.g-prova de inêxistência de débitos inadimplidos perante a ,lustiÇa do Tlabalho, mediante a
aprêsêntaÇáo dê Certidão Negrativa de Débitog Trabalhistas CNDT, nos temos do Títu1o VII-A da
C;nsolidaÇão das Lêis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lêi n'5.452, de 1o dê maio de 1943.
de cumprimento do disposto no Ãrt. ?o, Inciso XXXIII, da
9.2. 9. Deciaração do licitante:
ConstituiÇáo Eêderaf - A:-E. 2'7, Inciso V, da Lei 8.666l93i dê supervêniência de fato j.npeditivo
no quê diz respeito à participaÇão na licitaÇão; e de submêter-se a todas as cIáusulas ê
condiÇões do presentê instrunrênto convocatório, conforme modêlo - Ànêxo I1'
9.2.1ó,certidào negativa dê falência ou concordata expedida pelo distribúidor da sêde do
licitante, no máximo 30 (t_rinta) dias da data prevista para abeltura das plopostas,
9.2.11.ComprovaÇão de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhadà ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa juridica de
dirêito público ou Privado.
9.2.L2.A1vaÍâ de localizaÇão e funcionameDto ê/ou declaração da Prêfêitura do local da sêde da
Firma, informando quê a mesna funciona no endereço mencionado nos documentoa.

9.3.Os documentos de HabilitaÇão deverão sêr organizados na ordem descrita nêste instrumênto,
precedidos por uln Índicê correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquêr
proces"o de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou me blo da Equipe de
Àpoio ou publicaÇão em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitêmente
têgíveis, sem conter borrões, rasuras, emêndas ou entrêfinhas, dentro do prazo dê validade, e
encerrados em ênvêlope dêvidamente lacrado e indevassávef. Por ser apênas uma folmalidadê que
visa facilitar os trabalhos, a ausênciê do referido lndlce não inabilitará o licitantê.
9.4.A falta dê qualguer documento êxigido, o seu vencimênto, a ausência das cópiâs devidamentê
autenticadas ou das vias oriqinais parê autenticaçào pê1o Preqoêiro ou mêmblo da Equipe dê Apoj.o
ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentaÇão dê documentos dê hâbilitaÇáo fora
do envelope especifico, tornará o respectivo licitante inabilitado. ouando o documênto for
obtido via Intêrnet sua legafidadê será comprovada nos êndereÇos êletrônicos corrêspondentes.
podêrá ser utillzada, a critério do Pregoeiro, a documentação cadastrê1 de fornecedor, constante
dos arquivos do ORC, para comprovaçáo da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante,
quando for o caso.
10. O.DO CRITÉRIO PÀRÀ .'UI,GÀMETTIO

das propostas para identificação de quais i!ão passar a fase de l-ances
finat, obsexvadas as exigências e procêdimentos dêfinidos neste
ê
na
classificaÇão
verbais
instrumento convocatório, 5erá considerado o critério de nenol preço apresentado para o
correspondente item.
10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais plopostas esclitas, e após obêdêcido o
disposto no Art. 30, S2., da Lei 8.666/93, a classificação inicial para a fase dê.Lances verbais,
se fará através de sorteio.
1O.3.Na presênte licj-taÇão - fasê dê lances -, será assêgurada como critério de desempatê,
preferência de contrataÇão pala as micaoempresas e emprêsas de pêqueno porte'
1O.A.p.t. efeito do disposto nêste insLrumênto, entende-se por empate - fasê de lances -, aquelas
situações en quê as propostas apresêntadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 059 (cinco por cento) supeliores ao melhor P!eÇo.
1ó.s.Ocorrendo a situação de empalê - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á
da seguinte forma:
10.5.1,A micloêmpresa ou emplesa dê pequeno porte mais bêm classificada será convocada pala
aplesentar nova proposta no máximo de 05 (cinco) minutos âpós o encellamento dos lances, sob
10.1.Na se1êção iniciaf

pena de preclusão
10.5.2.Não ocotrendo a contratação da microenpresa ou empresa de pêqueno porte, na forma do item
antêrior, serão convocadas as demais renanescentes que por ventura sê enquadrem na situação de
empate acima definida, na ordêm de classificaÇão, pala eÍercicio do mesmo direito;
10.5.3,No caso de equivalência de valores apresentados pelas microemprêsas e emprêsas de pequeno
porte que se encontrem no interealo estabelecido coÍno situaÇáo de empate, será realizado sorteio
entrê elas para que sê identifiguê aquela que primêiro poderá apresentar mê1hor Ôfêrta.
1O.6.Na hipótese dê não-contrataÇão nos termos acima previstos, em que foi observada a situação
de empate e assegurado o tratamênto diferenciado a microemprêsa e enpresa dê pequeno porte, o
objeto licitado sêrá adjrldicado em fâvor da proposta originalmentê vencedolâ do certamê.
10,7.A situação de êmpate - fase de lances -, na forma acima definida, somentê se aplicará
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada pol microemPlesa ou empresa dê pequeno
11. O.DÀ ORDE!{ DOS TRÀBÀIHOS

L1.1,para o recebimento dos envelopês e início dos trabalhos será observada uma tolerância de
15 (quinze) Íninutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para rêcebimento dos envêloPes,
nenhum outlo sêrá aceito '
11.2.Dec1arada aberta à sêssão pública pelo Preqoeiro, será efetuado o devido crêdênciamento
dos interêssados. Somentê participará ativamente da leunião um representante de cada licitantê,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se intêressal'
ir.:.o.rao comparecimento do represêntante dê qualquêr dos licitantes não impedirá a efetivaÇáo
qr., â simples participaÇão nêstê certame implica na total aceitaÇão de todas
da reuniâo,
estabelêcidas neste Instrumento Convocatório e sêus anexos'
as condiÇões""rrdo
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido plazo pala a apresentação de documentaÇão e/ou
substituiÇão dos envelope§ ou de qualquer elêmento êxigido e não apresentado na rêunião dêstinada
ao recêbimento das plopostas dê pleÇos.
11.5.O prêgoeiro reteberá de cada rêpresêntante os envelopes Proposta de PreÇos e DocumentaÇão
ê a dêclaração, sêparada de qualquer dos envê1opês, dando ciência de quê cumpre p1ênamentê os
requisitos dê habilitação.
juntamentê
11 . 6. posteriormente abrirá os ênvelopes Propostas de PreÇos, rubricará o seu conteúdo
com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências
constantês no instrumento convocatório ê soLicitará dog licitantes que examinem a documentaçáo
nêIes contidas.
lL.T.prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos ê as obsêrvações polventura
formuladas pelos ticitantes, dando-lhes ciêncj.a, êm sêguida, da classificação inicial, indicando
dez Pol cênto,
a proposta de mênor ptêço e aquêlas em valores sucesaivos ê suPeriorês em até
julqar
necêssário,
sê
assim
Entretanto,
cotado.
para
item
va.Ior,
cada
menor
à
clê
rêlativamente
poderá divulgar o resultado nuna nova reuniáo.
11.8.Não havendo para cada itêm licÍtado pelo mênos três prop ostas nas condiÇôes acima definidas,
er quê
serão classificadas as melhorês Propostas subsequentês, até o máximo de três, qua
preços
ofêrêcidos.
sejam os

11.9.Em seguj.da, será dado inlcio à etapa de apresentaÇão de.Lances verbais pelos representantes
dos licitantes inicial!flente classificados, que deverão ser fornulados de forma sucessiva, em
valores distintos e decrescentes, a paltir do auto! da proposta de maior preÇo, Serão realizadas
tantas lodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta etapa poderá ser
intêrrompida, marcando-se ulna nova sessão pública para continuidade dos trabalhos, a critélio
do Pregoeiro.
incompatÍveis coÍn o valo! orçado, e
11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios,
deve!ão ser efetuados em unidade moDetária nacional. A desistência en apresentar lance verbal,
guando convj.dado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitanLe apenas da etapa de lances
verbais para o correspondente item cotado e na manuEênÇão do último preço aplesentado, para
efeito de classificaÇão final das propostas'
11.11.Declalada encerrada a etapa competitiva e oldenadas às plopostas, o Pregoeiro examina!á a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e va1or, decj.dindo Ílotivadêmênte a
11.12.Sendo acêitáveI a proposta de nenol preÇo, será aberto o envelope contendo a documentaÇáo
de habilitÀÇão sornente do licitante que a tive! formulado, para confirmação das suas condj.Ções
Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumênto
habilitatórias.
convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-1he âdjudicado o respecLivo item,
objeto deste celtarme, após o tranaculso da competente fase recursal, quândo fo! o caso'
11.13.Se a oferta nâo for aceitável ou se o Lj.citante não atender as exigência habilitatólias,
o pregoeiro examinará as ofeltas subsequentes, na ordem de classificaÇão, verificando a sua
aceitabilidade e procêdendo à habilitação do proponênte, e assih sucêssivamente, até a apuraÇào
de ttIna propostâ que atenda as disposiÇões do instnmento convocatório'
11.14.Da reunlâo lavrar-se-á Ata circunstancÍada, na gual seráo registradas todas as ocolrências
e que, ao final, será assinada pelo Preqoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes presentes.
11.15.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovaÇão dê regularidade fiscal e
tlabalhista das microempresas e êmpresas dê pequeno porte somente será exigida para efei.to de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedj.mento:
11.15.1.Às micloemplesas e empresas dê pegueno porte, por ocasião da particiPaÇão nesta
licitaÇão, deveráo apresentar toda a documentaÇão êxigida para comprovaÇão de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados nesEe instrumento para efeito de
Habi.IitaÇão e integrantes do envelope DocunentaÇâo, mesno que esta aPresente alguma restriÇão;
11.15.2.Havendo alquIna rêstriÇão na comprovaÇão da rêgularidade fiscal e trabalhistâ, se!á
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o licitante for declarado vencedor, plorrogáveis por igual pe!íodo, a critério do ORC, para a
regulalizaÇáo da documentaçâo, paqamento ou parcelÉrmento do débito, e emiEsão da eventuais
certidões negativas ou posiEivas com efeito de celtidão negativa;
11.15.3.A não- regulari zação da docrmentaÇão, no prazo acima previsto, inPLicará dêcadência do
dirêito à contrataÇão, sen prejulzo das sanções previstas no Àrt. 81, da Lei 8.666193, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantês renanescentes, na ordem de classificaÇão, pala assinatura
do contrato, ou revogar a licitação'
11.16.Os docunentos apresentados pelos IicitanEes no Credenciamento e os elementos constantea
dos envelopes proposta de PreÇos e Documentação que forêm abertos, serào retidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope DocunentaÇão, ainda lacrado, do
licitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa conpetit.iva que náo for retirado por
seu replesentante legal no prazo dê 60 (segsenta) dias consecutivos da data de homologaÇão do
presentê certane, será sunariamente dêstruído.
12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEIITÀBTT.IDÀI'E DE

PREçOS

12.1.Havendo proposta ou lance vencedor com vaLo! para o respectivo item relacionâdo no Anexo I
- Termo de Refe!ência - Especificaçôes, na coluna cÓdigo:
12.1.1.Con j.ndlcios que conduzan a una plesunçào rêIativa de inexequibil idade, pelo ctitério
dêfinido no Art, 48, II. da Lei 8.666/93, en tal situação, não sendo Posslvel a inediata
confirmaÇão, pode!á ser dada ao licitante a oportunidade de demonstral a sua exequibilÍdade,
sendo-Ihe facuttado o plazo de 03 (três) dias útej.s para conprovar a viabilidade dos preços,
conforme parânetros do mêsmo Art' 48, 1I, sob pena de desconsideração do item'
12 .2 . Saliànta-se que tais ocor!ências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apênaE o itêm correspondente '
13.0.DOg

RECORSOS

13.1.Declalado o vêncedor, qualque! Iicitantê podêrá manifestar imediata e notivada.nente a
i.ntençáo de rêcolter. obsêrvando-se o dj.sposto no Alt. 4o, Ínciso xvIII, da Leí ),o.52o/o2,
13.2.O acolhimento do recurso importará a invaLidação apenas dos atos insuscetiveis de
aprovêitamento.
13.3.a talta de manifestaÇão imediata ê motivada do Iicitante importará a decadência do direlto
de lecurso e a adjudicaÇáo do objeto da licitaÇão pelo Pregoeiro ao vencedor'
13.4.Decididos os recursos, a autoridade supelior do ORC fará a adjudicação do obieto da
IicitaÇão ao proponente vencedor.
13.5.O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por inLermédj.o do Pregoei!o, devendo
ser protocolizado o originaL, nos ho!ários normais de expedien!ê das 08:00 as 12:00 horas,
exclúsivamente no seguinte endereÇo: Av. Presidentê Joâo Pessoa, 4f - Centto - Mogeiro - PB.
1{. O.DÀ HON'(,,.OGÀÇÃO E ÀD,,UDrCAçÃO
14.1 .concluldo a fase compêtitiva, ordênada às ProPostas aPresentadâs, analisada â doc
dêh abilitaÇão e obsêrvados os recursos polventura interpostos nâ formà da Lêgislaçã
oPr egoej,ro emitira rêIatório conclusivo dos tlabalhos desenvolvidos no certame, r

nta Ção

gente,

do-o

a

autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários
à Àdjudicação e Homologaçáo da respectiva licitaÇão, quando for o câgo'
14,2.4 autoridade superior do ORC poderá, no entanto, t.endo em vista aempre a dêfêsa dos
interesaes do ORC, discoldar e deixar de homologa!, total ou parcialmente, o resultado
apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considera! nula a LicitaÇão, desde que apresente a devida
fundahentaÇão exigida peta legislaÇão vigente, !esguardados os direj.tos dos Iicitantes.
15.0.DO

CON'IRÀIO

15.1.4pó9 a honologaÇão peLa autoridade superior do ORC, o adjudicatálio será convocado para,
dentro do prazo dê 05 (cinco) dias coDsecutivos da data de recebimento da notificação, assinar
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas
peta Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alteraÇôes nos lermos definidos pela referida norna.
15.2.Não atendendo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua ploposta, o licj.tante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como
vencêdor da licitação,
15.3,É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatulâ do contrato
no prazo e condiÇÕes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordêm de
classificação e sucêssivamente, para fazê-1o em igual plazo do licitante vencedor.
15.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo liciCante vencedo!, poderá ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Alt. 55 e será rescindido, de pleno direito, conforne o disposto
nos Arts. '17, '18 e ?9, todos da Lei 8.666/93; e exêcutado sob o regime de tarefa.
15.5,O Contratado fica obrigado a aceitar, nas nesmas condiÇões contratuais, os ac!éscimos ou
supressÕes que se fizerem noa serviÇos, até o respectivo limite fixado no Art, 65, § 1o da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá excedêr o limite estabe.Iecido, salvo as suPlessões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
16.0.DÀA gANçõES ÀDMINI STRÀATVÀS
16.1.Quem, convocado dentro do prazo dê validadê da sua ploposta, não celebrar o contlato,
deixar de entregar ou aplesentar documentaÇão falsa êxigida para o celtame, ensejar o
retaldaÍnento da execução dê seu objeto, não nantivêr a proposta, falhar ou flaudar na execuÇâo
do contrato, comportar-se de nodo inidôneo, declara! informaÇõês falsas ou cometer fraude fiscal,
galantido o direito à ampla defesa, ficará inpedido de ]icita! e contratar com a União, Estados,
Distrito Eederal ou Municipios e, se!á descredenciado do Sistema de Cadastlamento Unificado de
Eornecedores SÍCAF do Governo Eederal e de sj.stemas semelhantes mantidos por EsEados, Distrito
Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejulzo das tnultas previ.stas
nêste EdiEaI ê das deÍnais coninaÇões 1êgais.
16.2.À recusa injusta en dei.xar de cumprir as obriqações assumidas e preceitos ]egais, sujeitará
o Contlatado, garantida a prévia defesa, às seguintês penalidades Previstas nos Arts' 86 ê 87,
da Lei 8.666/93: a - advertênciai b - multa de mota de 0,5t (zero vÍrgula cinco Por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por di.a de atraso na entrega, no inlcio ou na execuçáo do
objeEo ora conttatadoi c - multa de 1Og (dez por cento) sobre o valo! contlatado pela inexecuÇão
toial ou parcial do contratoi d - s imuLtaneamênte, qualquer das penalidadês câbiveis
fundamentadas na Lei 8.666193 e na Lêi )-0,520/02.
16,3.Se o valor da multa ou indenizaÇão dêvida não for recolhido no prazo de 15 (quinzê) dÍas
após a conunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primei!a parcela do
pagamento a que o Contratado vie! a fazer jus, acrescido dê juros Ínoratórios de 1t (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado iudicialmêntê.
16.4.Àpós a aplicaÇâo de quaisguer dâs penalidades previstas, reâliza!-se-á comuni.caÇão êsclita
ao Coniratado, e publicado na imprensa oficial, excluldas as pênalidades de advercência e multa
dê mora quando for o caso, constando o fundahênto tegal da puniÇão, infornando ainda quê o fato
sêrá registrado e publicado no cadastlo colrespondente.

17.0.DÀ COMPROVAçáO DE EXECI'çÀO E RECEBTT{ENTO DO OB.'ETO
1?.1.Executada a presente contrataÇão e observadas as condições de adimplemento das obrigações
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecê!ão, confoEne o
caso, à disposiÇÕes dos Àrts. 73 a 16, da Lei 8.666,/93.
18. O.DO

PÀGTI.TENTO

1g,1.0 pagamento será rêalizado mêdiante processo regular ê em observância às normas e
procediminlos adotadog pelo oRc, da seguinte nanêira: Para ocorler Do prazo de trinta diag,
contados do perÍodo de adiúplemento.
1g.2.O desêÍüolso máximo do perlodo, não será supêrior ao valol do rêspectivo adimplemento, de
acordo con o cronograma aprovado, quando for o caso, e senpre em conformidâdê com a
disponibilidade de reculsos financeiros.
tB.3.f.:ennum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaÇão qualque! obrigaÇão
financeila quê lhe for imposta, em virtudê de penalidade ou inadi.mplência, a qual poderá se!
compensada com o paganento pendente, sem que isso gêrê direito a acréscimo dê qualquer natuleza.
18.4.No9 casos de eventuais atrasos de pagamento nos têrnos dêste instrumênto, e dêsde que o
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atrâso, será admitida a compensaÇão
financeira, dêvida desdê a data limite fixada para o pagamênto até a data colrespondente ao
êfetivo pagamento da parcêla. Os encargos moratórios devj.dos êm razão do atraso no Pagamento
a rgos
serão calculados com utili-zaçào da sequinte fórmula: EM = N x VP r I, onde: EM
ntoi
moratórios; N = núnelo de dias entre a data prevista Para o pagamento e a do efetivo
:
assim
ap
u
financeira,
dê
compensaÇâo
I
lndicê
parcela
e
a
sêr
vP = valor da
Paga;
u , !lâ
(TX + 1OO) + 365, sendo Tx = Percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos úIti.nos doze me s

sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Eederal quê o substitua. Na hipótese do referido
lndice estabelecido para a compênsaÇão financeira venha a ser exEinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, ern substituiÇão, o que vier a ser detêrminado pela
Iegistação então eÍn vigor.
19. O.DO REAJUSTÀI{ENTO

19.1.Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos
poderão sofrer reajuste após o intelregno de um ano, na mesna proporção da variação verj.ficada
;o IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaçáo da rêspectiva proposta,
exclusivanente para as obrigaÇões iniciadas e concluÍdas após a ocorrência da anualidade.
19.3.Nos rêajustes subsequentes ao prineiro, o interrêgno rnlnimo de um ano será contado a partir
dos êfêitos financeiros do últirno rêajuste.
19.4,No caso de atraso ou não divulgaÇão do lndice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a impoltância calculada pel-a úftima variaÇão conhecida, liquidando a diferenÇa
correspondênte Eão logo seja divulgado o Índice definj.tivo. Fica o ConEratado obrigado a
apresentar memória de cá1culo referente ao reajustamento de preÇos do valor remanescente, senpre
que êste ocoller.
ig.S.Nas afe.iÇões finais, o Índice utilizado para reajuste será, obri.gatoriamenEe, o definitivo'
19.6.Caso o índice estabelecido pâra reajustamênto venha a ser extinto ou de quaLquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, en substituiÇão, o que vier a ser determinado pela
tegislação então em vigor.
19.7.Na ausêncj.a de p!êvisão 1egal quanto ao lndice substituto, as partes elegerão novo lndice
oficial, para reajustamento do preÇo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
19.8.O rêajuste poderá ser realizado por apostilamento.
20. O.DÀS DTSPOSTçõES

GERATS

20.1.Não será devida aos ploponentes pela elabolaÇão e/ou apresêntaÇâo de documentaÇão relativa
ao certame, qualquêr tipo dê indenizaÇão'
2O.2.Nenhuna pessoa flsica, ainda que credenciada por procuraÇão Iega1, poderá representar mais
de uma Licitante.
20.3,A prêsente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidâmente comprovado, Ou anulada no todo ou em Parte, por
ilegalidade, de ofício ou por plovocaçáo de terceiros, rnediantê palecer escrito e devidahente
fundamentado.
2O.4.Caso as datas prevj.stas para a realizaÇâo dos eventos da presente

licitaÇão sejan declaradas
feriado e não havendo ratificaÇão da convocaÇão, ficam transferidos automaticamente para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo loca1 ê hora anteliornentê plevistos'
2O-s.o onc po! conveniência adminlstrativa ou técnica, se leserva no direito de paralisar a
qualguer tênpo a êxecução da contrataÇão, cientificando dêvidamente o contratado.
áO.6.Oecairá do direito de inpugnar perante o ORC nos termos do presenEe instrunento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeÇão, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.
20.?.Nos vafores apresentados pelos ticitantes, já devêrâo estar incluldos Ôs custos com
aquisiÇão dê matelia.I. mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretês e outros que venham a
incidir sobre os lespectivos prêços.
20.8.As dúvidas surgidas após a apresentaÇão das proPostas e os casos omissos neste instrumento,
facultada ao mesno
ficarão única e exclugivamente sujeitos a interPletação do Pregoeiro' sendo
promoção
de diligência
a
licitaÇão,
qualquer
fase
da
en
do
oRc,
supelior
ou a autoridade
destinada a esclarecer ou a complementar a instruÇáo do processo'
2O.9.para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluldo qualquêr outlo, o foro
conpetente é o da comarca de Itabaiana.
Mogei.o
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ESIÀDO DA PÀRÀÍBÀ
PRETEITURÀ MT'NÍCIPÀ,, DE I'OGEIRO
cocssÃo PERIGNENTE DE r.rCrEàçiO

ÀtE:ro I
TERMO

PREGÀO PBESENCTÀ!

DE REFERÊNCIÀ

No 00003/2021

ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBirEÍO

l-.1.constitui objeto destâ Iicitação: coNTRÂTAÇÃo DE EMPRESA PAAÀ PRESTAÇÃ.O DE SERVIÇOS DE
TELECoMUNICAÇÕES PAaÂ DIvERsAs SECRETARIÀS ATBÂVÉS DO TORNEC]MENTO DE LINK DEDICADO, SOLUÇÃO
FIRETíALL UTM, INTERNET BANDÀ I.ÀRGÀ E LOCÀÇÃO DE EIBRÀ ÓPTICÀ NECESSÁRIOS A ]NTERCONEXÁO DIGITAL
PÀaA ATENDER ESTE MuNICÍPIo, EM CONFOI.í8,IDADE COM ÀS CODIçÕES E ESPECIEÍCÀÇÕES NESTE TERMO DE
RTEER.ÊNCIA.

2.0.,rusrlEÍcàrrtâ

2.L.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente Eermo a finalidade de dêfinj.r, técnica
e adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contrataÇáo êm tela' As
características e especlficaÇões do objeto ora licitado são:
@
1

DISCIIMINAçÀO

a Prefeitula municipal aos
rgãos púIicos e isntituj.çôes Públicas através de Íibra óptica com a
ivelocidade total de 150 megas dedicado. À emPresâ deverá distribuir 150 MBPS
iinstalados no prefeitu.ra munj.ciPal entre Pontos intêrligados â 9erem
',desclitos pelo solicitante.
rnecimento de ufiâ rede Privada interligando

UNIDÀDI

MÊí"

qUÀ!IIIDàDE
12

3. O.OBATGàçôES DO CONTRÀIÀDO

3.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obriqaÇões concernentes à tegislação fiscal, civil,
tributária e trabalhj.sta, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
tltulo, pelante geus fotnêcedores ou terceiros êm razão da execuÇão do objeto contratado'
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviÇos que apresentareÍl
alteraÇôes, deterioraÇões, imperfeiÇÕes ou quaisquer ilregularidades discrepantes às êxiqências
do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constâtados após o recebinenEo e/ou pagamento.
3.3.Não transferir a outreEl, no todo ou em partê, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia
e expressa autorização do contratante.
3.4,úanter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em conpatibilidade
com as obrigaÇões assunidas, todas as condiÇÕes de habilj.taçào e gualificação exigidas no
respectivo procêsso licitatório, aprêsentando ao Contratante os documêntos necessários, semple
que solicitado.
j.5.n.itir Nota Fiscal correspondente à sede ou filiaI da enpresa quê apresentou a documêntaÇão
na fasê dê habilitação '
3.6.Exêcutar todas as obrigaÇôes assr.rmidas com observâncj.a a melhor técnica vigente, enquadlandosêr rigorosahente, dentro dos preceitos legais, nolmas e esPecificaÇões técnicas
cor!e§poodentes

.

I.O.DO CRIúRIO DE ÀCEIIÀBTLIDADE DE PREÇOS
4,1.Havendo proposta ou lance vencedor com valor pala o regpectivo item reLacionado acima, na
coluna código:
4.1.1.Con indÍcios que conduzam a uma presunÇão relativa de inêxêquibj.1Ídadê, Pelo critério
definido no Àrt, 48, rI, da Lei 8.666/93, em tal situaÇâo, não sêndo poseíve1 a imêdiata
confirmação, poderá ser dâda ao licitante a oportunidade de dêmonstlar a sua exêquibilidâde,
gendo-Ihê facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comProvar a viabilidade dos preÇos,
conforme parâmetros do mesmo Àrt. 48, II, sob pêna de desconsidelaÇáo do item'
4.2,SaIie;ta-sê que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item colresPondente.
4.3.os tances verbais serão efetuados em unidade monêtária nacional'
5.0.!@DEIP DÀ

PBOPOSTÀ

5.1.É parte integrante dêste Têrmo de Rêferência o modelo de proposta de preços correspondente,
podendo o licitante aprêsentar a sua proposta no Próprio modelo folnecido' desdê que sej a
àevidarnente preenchido, conforne faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

GTLVÀN EERR.EIRÀ DE LÍMA
SECRETÁRIO

$
,l

--'
ESIADO DÀ
PREEETN'RÀ }I'NICIPÀI, DE IOGEIRO
COMIS8ÃO PERIBNE!(TE DE I.ICITÀçÃO
ÀITEXO

01 ÀO

TERT@ DE REFERÊNCIÀ

PREGÃO PRESENCIAL

N'

-

PROPOSTÀ

OOOO3/2021

PROPOSTA
REE.:

PREGÀO PRESENCTÀ!

No 00003/2021

oBJETo: coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESA PÀRÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMON]CÀÇÕES PARÀ DIVERSAS
SECRETARIAS ATRÀVÉS DO FORNECÍMENTO DE LINK DEDICÀDO, SOLUÇÃO EIREWALL UTM, INTERNET BÀNDÀ LARGA
E LOCAÇAO DE FIBRÀ ÓPTICA NECESSÁRÍOS A INTERCONEXÃO DIGITAL PÀRÀ ATENDER ESTE MUNICIPIO, EM
CONFOMRIDADE COM AS CODIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NESTE TERMO DE REFERÊNC]A.
PROPONENTE:

Prezados Senhores,
Nos termos da licitaÇão êm eplgrafe, apresentamos proposta conforne abaixo:
i coDI@
1

D

:Pre feitura
ii sn tituições

u!ÍlDtDl

___-I

rnecimento de ulra rede privada interlig ando

muüicipal êos órgãos pú1icos
públicas através de fibrà óptica com

,Ês-

a

]d

entre pontos interligados a

escritos pelo golicj.tânte,

VÀLOR TOTA! DÀ PROPOSTA

-

PREÇO EOI!ÀL

---l

i

i

sêren

I

R§

- Item 5. 0:
PÀGAMENTO - Iten 18.0:
VÀLÍDÀOE DA PROPOSTA - Item 8.0:
PBÀZO

de

ResponsáveI

CNP.]

T,ltIT.

L

lvel ocidadê Cotal de 150 negâs dedicado. À emPres a:
no prefeiturai
lae" erá distrlbuir 150 MBPS instalados
inun icipat

PRÊçO

EOLHA O1l02

t ..§ l

'-'
ESIÀDO DÀ

BÀ

PREFEIrI'RÀ Mt'}ÍtCIPÀ! DE I&GEIRO
coMrssÃo PERI'qNENTE DE LrCrTÀçÃO
ÀIIEXO

II -

PREGÃO PRESENCIÀ!

N"

OOOO3/2021

MODELOS DE DECIÀRAÇÕES

REF.:

PREGÃO PRESENCÍAI NO OOOO3/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE

CNPJ

1

DEcIÀRÃÇÃo de cumprimento do disposto no Àrt. 7o, Inciso X)«III, da
da Lei. 8.666/93.

0-

À!t. 27, Inciso

CE

o proponente acina qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7" inciso
)o<xIII da ConstituiÇão Eederal, Lei 9.854, de 2? de outubro dê 1999, declara náo possuir en seu
quadro de pessoal, funcionálios menores de dezoj.lo anos êm trabalho noturno, insalubre ou
perigoso e nen menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de
quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislaÇão vigente.

2.0 -

DECLARAÇÃo

l icitação

de superveniência de fato inpedltivo no que diz respeito

a

participaÇão

na

.

conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2", o Proponente acima quarificado, declala
não havêr, até a presenEe data, fato inpeditivo no que diz respeito à habilitaçáo/participaÇáo
na presente licitaÇão, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estândo cientê da
obrigatoriedade de informar ocolrências posteriores, Ressalta, ainda, não êstar soflendo
penalidade de declaração de idoneidade no ânÚ)ito da adninistraÇão Eederal, EstaduaL, MunicipaL
ou do Distrito Federal, arcando cj.vi.1 e criminalmente Pel'a pre§ente afirmaÇáo.

3.0 -

DECLARÀÇÃO

de submeter-se a todas as cIáusulas e condiÇões do correspondente instrumento

convocatório.

o ploponente acima qualificêdo declara ter conhecimento e aceitar todas as c1áusulas
respectivo instrumento convocatólio e submeter-sê as condiÇõês neLe estipuladas.
Local e Data.

NOME/ÀSS ÍNÀTURA/CÃRGO

Representante legal do proponentê.

OBSERVAÇÁO:

AS DECIÀRÀÇÕES

DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRÂDO DO

LICITANTE,

QUANDO EOR

o

CÀso

do

EOLHA 02/ 02

REE.: PREGÃO PRESENCIAT N" OOOO3,/2021
PRETEITURÀ MUN]CIPAL DE MOGEIRO
PROPONENTE

:

CN P.T:

4.0

DECLÀIÀÇÃ.O

de elaboraÇão independente de proposta.

(identificaÇão conpleta do representante do licitante), como representante dêvidamente
constj.tuido de (identificaÇão completa do licitante ou do consórcio) , doravante denominado
(licitantê/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Preqão Prêsêncial no
oooo3/202L, declara, sob as penas da Iêi, em espêcial o art. 299 do código Penaf Brasileiro,
quê

:

a) a proposta apresêntada para participar do Pregão Presencial n" OOOO3/202L foi êlâborada de
mânêira indêpêndente pêIo licitante, e o conteúdo da proPosta não foi, no todo ou em pârtê,
direta o indiretamênte, informado, discutido ou rêcêbido de gualquer outro participantê potencial
ou de fato do pregão Presencial n" OOOO3/2027, por qualquer mêio ou pol qualquer pessoai
b) a intenção dê apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Prêsênciâ1 no
OOOO3/202L não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante Potencial ou
dê fato do Pregão Prêsencial n" 00003/2021, Por qualquer mêio ou pol qualquer Pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por guafquer pessoa, influir na decisão de qualquex
outro particj.pantê potencial ou de fato do Prêgão Presencial n" 00OO3/202L quanto a Participar
ou não da rêfelida licitaÇão;
d) que o conteúdo da proposla aplesentada para participar do Prêgão Plesência1 no OOOO3/202L
não será, no todo ou en parte, direta ou indirêtamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou dê fato do Prêgão Presênciaf a' 00003/2021 anLes da adjudicaÇão
do objeto da refelida licj.tação;
e) quê o contêúdo da proposta apresentada para participaÇão do Prêgão Presêncial n" OOO03/202\
não foi, no todo ou en pârte, direta ou indiretamentê, discutido ou recebido de qualquêr
intêgrante da Prefeitura Municipal de Mogeiro antes da abertura oficial das propostas; e
f) que está plenamênte cientê do teol ê da extensão desta declaraÇáo ê que detém plenos podêrea
e informações para f i rmá-.Ia '
Local ê

NOME

/AS

S

Data

INAT IRA,/CARGO

Rêpresentante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:

AS

DECI,ARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORÀDÀS 8M PÀPEL TIMBRADO DO

LICITANTE,

OUANDO FOR

O

CASO.

'EETÀDO DA

PREFIIEURÀ MT'NICIPÀI DE !'OGETRO

coMrSsÃo PEB!'nNENTE DE rrc:rÀÇÃo

ÀtfExo

rrr -

PnEcÃo PRI9ENCIAÍ, No 00003/2021

MODELOS DÀ DECLARAÇÃO DE REGULÀRIDÀDE

-

HABILITAçÀO

REF.:

PREGÃO PRESENCIAL NO OOOO3/2021
PREFEITURÃ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE

CNPJ

1.0 t0 .520

DECLARAÇÃO

DE

REGULARTDÀDE

pa!a habilitaÇão plevisto no Art. 4o, tnciso vII,

da Lei

/02.

o proponênte acima qualifj.cado, decLara, em conformidade com o disposto no Art' 4Ô, Inciso vII,
da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os rêquisitos de habilitação exigidos
no respectivo instruneot.o convocatóÍio quê rege o cêrtame acima indicado.
Local e Data.

NOME

/ÀSS INATUBÀ/CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:

A

DECI,ARAÇÃO

DEVEú SER

ELABORÀDA EM PAPEL TIMBRÃDO DO

LICITANTE,

OUÀNDO EOR O CASO.

'ESTÀDO DA

PREEITUB,A ltÍt

NICIPÀ! DE

!@GIEIRO

coMrggÃo PEB!'nNENEE DE LrCrrÀÇÃO
ÀNEXO

rV -

PEEGÃO PRESENC!À.L

N" 00003/2021

MINUTÀ DO CONTRATO
CONERÀIO

ÀIo:

..../...-CPt
TERMO DE CONTBATO QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREFEITURÀ MUNICIPAL DE
PAXÀ EXECUÇÁO DE SERVIÇO CONEORME DISCRIMINAOO
I.íOGEIRO E
NESTE TNSTRUMENTO NA EORMA ÀBÀÍXO:

pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Munj.clpal de Uogeiro Av. presj.dente João Pessoa, 4? - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08,866,501/0001-67, nest.e ato
representada pelo Prefeito Antônio José Eerreira, Brasileiro, Casado, Eimpresario, residente e
doniciliado na sitio Pintado de cima, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - PB, CPF n' 840.199.64i1-91,
Carteira de fdentidade n' 3350118 SSPPA, dolavante sinplesnente CONTBÂTANTE, ê do outro lado

, , ,, CNPJ no .. . , ,. . . ., nestê ato representado
por .... residente e doniciliado Dâ "'.,
Carteira de Identldade Do ...., do!avante simplesÍnente CONTRATADO, de cidi. ran
CPF no ,
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiÇÕes

seguintes:
CLIIUSULÀ PRIMEIR.À

-

DOS ET'NDI$iEN1!OS

I

contrato decolre da licitaÇão modalidade Pregão Plesencial n' 00003/2021, plocessada nos
termos da Lei federal n" 10.520, de 1? de Julho de 2002 e subs idiariamente a Lei EederaL n"
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei ComPlementaI no 123, dê 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Municipal no 016, de 10 de Novenbro de 2006; e lêgis1aÇão pertinente, consideradas as al'teraÇões
posterÍores das referidas nornas.
Estse

ctág§ut À

SEGoNDÀ - DO OBarEto:
O presente contrato tem por objeto:

coNfRÀTAÇÃo DE EMPRESA PARÀ PRESTÀÇÃo DE SERvIÇos DE
TEiECOMUN]CAÇÕES PÀ.RÀ DIVERSAS SECRETARIÀS ATRÀVÉS DO FORNECIMENTO DE LÍNK DEDICÀDO, SOLUÇAO
FIREWALL UTM, INTERNET BÀNDA LARGA E LOCAçÃO DE FIBRÀ ÓPTÍCA NECESSÁRIOS A INTERCONEXÃO DÍGITAL
PÀRA ATENDER ESTE MUNICIP]o, EM CoNFOMRIDADE COM AS CODIÇÕES E ESPECIFICÀÇÕES NESTE TERMO DE
REEERÊNCIA.

neste
O serviÇo deve!á sêr executado rigorosamênte de acordo com as condiçÔes expressas
instrumento, proposta aplesentada, especificaÇões técnicas correspondêntes, plocês5o de
licitação nodalidade Pregão Plesencial n" 00003,/2021 ê instruÇões do ConEratante, documentos

esses que ficam fazendo partes integlanees do presênte contrato, independente de transcriÇão; e
sob o legine de tarefa.
cráEgur.À TERCETRA

-

DO VÀIOR

E

PnEÇO9:

o valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de
ctÁugur.À QuÀRTÀ

-

DO REAirugrÀlrEÚao:

R§

os preços contratados são fixos e irreajustávêis no prazo dê um ano'
Deniro do prazo dê vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os prêços poderão
sofrer rea-juste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variaÇáo verificada no IPCAIBGE acumulado, tomando-se por base o rnês de aprêsentaÇão da respectiva proposta, êxclusivameDte
para as obrigaÇõês iniciadas e concluldas após a ocorrência da anuaLidade'
üos reajustes subsequentês ao primeiro, o interrêgno minimo de um ano será contado a Partir dos
efeitos financeiros do úItiÍno reajuste'
No caso de atraso ou não divulgaçáo do lndice de rêajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela úItima variaÇão conhêcida, lj.quidando a diferença collegpondente
tao ioqo seja divulgado o lnaice definitivo. Eica o Contratado obrigado a aprêsental mênória de
cáIculo rêferente aô leajustahento de p!êÇos do vaLor rêmanescente, sempre quê estê ocorrer.
Nas afelições finais, o indice utilizado palâ reaju§te será, obligatoriamente, o dêfinitivo.
caso o lndice estabelecido para leajustamento venha a ser extinto ou de gualquer forma não Possa
mais ser utilizado, será adàtado, eln substituição, o que vier a se! determinado pela Legislação
então em vigor.
cê
Na ausência dê plevisão legal quanto ao índice substituto, as partes êIêgerão novo
oficial,Parareajustamentodopreçodovalorremanescênte,pormeiodetêrmoaditivo.
o reajuste poderá ser realizado por aposti lamento.

cúusl,r.À QorNTÀ - DÀ DorÀçÂo:
Às despesas colrerão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orçamenEo vigentê:
Recursãs Próprios do Municlpio de Mogêi!o: LEI 340/2020 02.010 GABINETE DO PREEEITO 04 L22 2OO2

2OO3 MÀNUTENCÀO DÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO O2.O2O SEC DE ADMIN. E PIÂNEJÀMENTO 04
t22 2oo3 2006 MANUTÊNCAo DAs ÀTrvrDADEs DA sEc DE ADM E PIÀNEJAM 02.030 sEc DE EDUcÀÇÃo CULTURÀ
EspoRTE E IÀZER E ruRrsr4o 1-2 122 2006 2948 MANUTENÇÃo DÀ sEc.EDUcÀÇÃo, cuLT.EsP.LÀzER E ÍuRrsM
O2.O4O SEC DE SAUDE EMS 10 301 2OO'7 2042 MANUT DAS ÀTIVIDADES DO EI'NDO MUNICIPAL DE SÀUDE 10
t22 OOO4 2920 MANUTENÇÃo DÀS ATIVTDÀDES DÀ SECRETÀRIA DE SAÚDE 02.050 SEc ÀCÀo socrÀL El'íAs 08
2A4 2OOg 2O4O I,ÍANUT. ATIVIDÀDES DA SEC. DE ACAO SOCIÀL 02.0?0 SEC DE AGRIC. MEIO AI'{BIENTE, PESCÀ
E PECU 20 L22 2O1O 2066 I'IANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE ÀGRIC. E MEIO AMBIENTE 02'O8O SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA 15 452 2OOg 2O]3 MANUTENCAO ÀTÍVÍDADES ADMINÍSTRÀTIVÀS DA SEINERÀ O2 ' 140
00
SECRETARTA DE FTNANCÀS 04 123 0004 2088 MANUTENÇAO DAS ATrVÍDADES DA SEC DE EÍNANÇAS 3390'39
OO1 oUTRos SERVIÇOS DE TERSEIR9S - PESsoA JURÍDIcA 3390.40 00 001 SERvIÇos DE TEcNoLoGIA DA
INFORMAçAO

E

COMUNICAÇÃO

CIáUSUIÂ SEXTA - DO PÀGàMBNEO:
sêguinte
O pagamento 5êrá efetuado na TesoLrraria do Contratante, mediante plocesso regular, da
perlodo
adimplemento.
de
do
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta diaa, contados

cúusutÀ sÉtlla - Dos PRÀzos E DÀ vtcÊNcrÀ:
Os plazos máximos de inicio de etapas de execuÇão e de conclusão do objeto
admitem prorrogação nas condições e hipótêses prêvistas no Art' 5?, § 1o' da
abaixo indicados e serão consi.derados da assinatula do contrato:
a - Inicio: Imediato;
b - Conclusão: 11 (onze) Reses.
À vigência do presente contrato será dêtêrninada: até o final do exercÍcio
considerada da data de sua assinagura; podendo ser prorrogada nos terno§

ora contratado, que
Lei 8.666l93, estão

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

8.666/93.

cúusI,rÀ orrà\rA - DÀs oBRrcÀÇôEs Do coNrRÀTÀt|lE:
a - Efetuar o pagamento relaii.vo a execuÇão do serviço efetivamenle reafizado' de acordo com as
respêctivas ctáusulas do presente contlato;
b - Proporcional ao contratado todos os neios necessários Pala a fiel execuÇão do serviço
contratado;
encontrada quanto à gualidade do
c - Notificar o contratado sobre qualquer irrêgularidade
que
não exj-mê o contratado de suas
o
fiscafizaÇão'
e
coÍnplela
mais
amPla
a
exêrcendo
serviÇo,
responsabilidades contratuais e legais;
airibuiçóes de Gestor e Figcat deste contlato' nos têrmoa da
d - Designar representantes
-especialnentecom
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respect ivamênte,
norma vilente,
para assistência e subsldio de infornações peltinêntes a
terceiros
de
pàrmitiaa a contr;taÇão
essas atribuiÇõês.

- DÂS OBRIGAçõES DO CONERATÀDO:
a - Executa! devidamente o serviÇo dêscrito na cláusula correspondente do presênte contrato,
dentrodosmelhoresparernetrosdequalidadeestabelecidosparaorErmodeatividadêrelacionada
áá oUj.to contratual; com observância aos prazos estipuladosi
b.Responsabitizar-sêPortodosogônuseobrigaçôesconcernentesàIegislaçãofiscal,civil,

ctÁUST,I.À NONÀ

tlibutáliaetrabalhista,bemcomopo!todasasdêspesasecoÍnpromÍssosassumidos,aqualquer
êm razáo da execuÇão do objeto contrãtado'
tltulo, perante seus fornecedores ou Eerceiros pero
contratante, quando da execução do contrato,
ã-j *"aá. preposto capacitado e idôneo, aceito
atos;
seus
os
todos
en
que o teprésente intêgralmente
e
Permitir e facilj.tar a fiscalização do Contratante devendo prêstar os inforrnes

d -

esclareci.mentos solicitados ;

e-sêráresponsávelpelosdanoscausadosdiretamenteaoContratanLeouaterceiros,decorrente9
essa responsabil idade
de sua cuLpa ou doLo na êxecução do contrato, não excluindo ou reduzindo
interessado;
a fiscalizaçáo ou o acompanhamento pelo órgão todo
ou em parte, o objeto deste instrumento' sem
no
sufconiratar,
ou
transferir
Não
cede!,
f do
Contratante;
êxPressa
À conhecimento e a devida autorização
com as obrigaÇÕês assumidas'
g - Manter, durante a vigência do contlato, em compatibilidade
processo licitatório'
respectivo
no
exigidas
qualificaÇão
todas as condiÇôês a. r,uuiriiãiao e
que
sollcÍtado'
sempre
necessário',
os
docunentos
contratante
áfresentando aô
ctÁusuI.À DÉcD,a - DÀ ÀrlzRÀÇÃo E REscrsÃo:
Estê contrato poderá sêr alierado com a devida

justificatj.va, unilate!almente pê1Ô contratante
no Àrt' 65 e será rêsclndido' de pleno
previstos
casos
partes,
nos
as
ou por acordo entre
'18
'7'7,
da Lei 8'666/93'
?9'
todos
e
àitàito, conforme o disposto nos Arts'
ocontraEadofj.caobrigadoaaceitar,nasmesmascondiçõescontlatuais,oSâcléscj.mosou
gupressõesguêsefizelêmnossêrvj.Ços,atéorespectivo].j.mitefixadonoÀrt.65,§l"daLei
poderá excéder o lj.mite estabelecido, salvo as suplêssôes
g.666/93, Nenhum acréscitno ou
"rp..""ao
rêsultantes de acordo celebrado entre os contratantea'
cuíUST,I.À DÉCTT'Â PRD@IRÀ - DO RECEBIr.TENTO:
s,
ad inplemento das obrigaÇõês Pact
Executado o presente contraeo e obgervadâs a s condições de
o
conf
obedecerão,
pelo
Contratânte
os Procedimentos e prazos Pala receber o seu objeto
93.
I
.666/
Leí
/b,
oa
/3
a
Àlts'
caso, às disPosiÇões dos

clÁusul.À DÉC!!'A StsgJTDÀ

-

DÀg PENàUDÀI,ES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇões assunidas e preceitos legais, sujeitará o
contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades prêvistas nos Arts. 86 e 87, da
Lêi- 8.666/93, a - advertência; b - multa de rnora de 0,5t (zêro vlrgula cinco por cenEo) aplicada
sobre o valor do contrato po! dia de atraso na entlega, no inlcio ou na execuÇão do objeto ora
contratado; c - nulta de 1Ot (dez por cento) aobre o valor contratado pela inêxecuÇão total ou
parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabívej.s fundamêntadas na
Lei 8.666193 e na Lei L0.520/02,
cÍÁusu,À DÉcDtÀ TERCEIBÀ

-

DÀ co{PENsÀÇÃo Ftt{Àt{cEÍRÀ:

instnmento, e desde que o Contratado
será
adnitida a compensação financeila,
pala
atraso,
o
alguma
forma
de
não tenha concorrido
devida desdê a data limite fixada para o pagamento até a data correspondentê ao efetivo Pagamenlo
da patcela, Os encargos morató!ios dêvidos em razão do atlaso no paqamento serâo calculados com
utilizaçáodaseguintefórmula:EM=NxVPrI,onde:EM-encargosmoratórios;N:númêrodê
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efêti.vo pagamento; vP = valor da palcela a
ser paqa; e r = lndice de compênsaÇão financeira, assim apurado: r = (Tx + 100) + 365, sendo Tx
= percàntual do IPCA-IBGE acumulado nos últirnos doze meses ou, na sua fafta, um novo lndice
ad;tado pelo Governo Eedelal que o substitua, Na hiPótêsê do refêrido índice êstabelecido Para
a compen;ação financeira venha a ser extinto ou de qualquer folma náo possa mais ser utilj.zado,
será adotado, em substituição, o gue vie! a ser determinado pela legislaÇão entào em vigor,

Nos casos de êventuaig atrasos de paganento nos ternos deste

- DO EORO:
as questões decorrentês deste contrato, as partes elegem o Eoro da Comârca

cTÁusul.À DÉCIT4 QUÀREÀ

Para dirimir
Itabaiana,

de

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o plesente contrato ein 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas têstenunhas.
Mogeiro - PB,
TESTEMUNHÀS

PELO CONTRÀTANTE

PELO CONTRÀTADO

.

de

de

