
EDITÀL Licitação
DROCESSO ÀDMrrúrsrRÀrn O Nc PP 0000{/2021
&rcrrÀçâo N". oooo{/2021
MODÀLIDÀDE: PREGÃO PRESENCIÀL
TIPO: IíENOR PREÇO

Órgáo Realizador do Certame:
PREEEITURÃ MUNICIPAL DE MOGEIRO
Av. PRESTDENTE JoÃo PEssoA, 47 - cENTRo
CEP: 58375-000 - Te].: (83) 32661033.

ESIÀDO DA PÀBÀÍBÀ
PREFEII\'NÀ I{'NICIPÀ! DE I.OGEIRO

cocssÂo PERMANTNTE DE r,rcrÍAÇÃo

MOGEIRO PB.

O órgáo Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.865,50f/000L-6'7, doravanEe
da$ocinrdo Ei.qrlaaoaata ORC, torna público para conhecirento de quantos possam intelessar que

fará realizar atlavé9 do Pregoeiro oficial assessorado por sua EquiPe de Apoio, as 07:00 horas
do dia 22 de ,Janeiro de 2021 no êndeleço acima indicado, licitaçáo na modafidadê Pregáo Presencial
nõ OOOO4/2021, tipo meno! p!eço, e o fornecinento Eêalizado na forma parcelada; tudo de acordo
com este instruhento e en observância a Lei Federal no 10.520, de 1? de Julho de 2002 e
subs idiariamênte a Lei Pedelal no 8.666, de 21 de Junho dê 1993; Lei Complementar no 123, de 14

de Dezerüro de 2006, Decreto Municipal n' 016, de 10 de NovenbEo de 2006; e legislaÇão pêrtinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas nornas; conforme os critérios e

procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a mel.hor proposta para: CoNTBÀTÀÇÃO DE

EMPRESA PÀ3À EORNECIMENTO DE MÀTER]ÀL DE EXPED]ENTE E PAPELARIÀ PARA PREEE]TURÀ MUNICIPAI, DE

MOGEIRO.

1.0.DO OBiTETO
1.1.Constituj. objeto da plesente licltaÇão: coNTRÀrÀÇÃo DE EMPRESÀ PA.RÀ EORNECIMENTO DE MÀTERIÀL

DE EXPEDIENTE E PAPEI,ARIÀ PANÃ PR-EEEITURA MUNICIPAI DE MOGEIRO'

1.2.Às especificaçôes do objeto ora licitado, encontram-se devidanênte dêtalhadas no
correspondênte Termo de Refe!ência - Anexo I deate Instrumento.
1.3.A contrataÇão acina descrita, que sêrá processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificaÇóes técnicas e informaÇões conplementales gue o acoÍnpanham, quando for o ca9o,

iuitifica-se: pela necessidade da devida efetivaÇáo de compra para suprir deÍnanda especÍfica -
ôoururaÇÃo DE EMPRESA pÀ.RÀ EoRNECTMENTo DE MÀTERrAI DE EXPEDTENTE E PAPEIÀR]À PÀRÀ PREFEÍTURÀ

MUNICIPAL DE MOGEIRO -, considerada oportuna e imprescindlvel, bem como lelevante medlda de

intelessê público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento dê ações continuadas para a

promoÇão d; atividades.peltinentes, visando à Ínaximização dos recursos em tel'ação aos objetivos
prograrnados, obsêrvadas as diretrizes e netas definidas nas ferramentas de planejamento
ap!ovadas.
1:4,salienta-se que na referida contrataÇáo, não será concedido o tlatamênto difêrenêiado e

simplificado pa.á as Microempresas e Empresas de Pequeno Polte, nos termos das disposições

"onlida" 
nos Àrts. 41 e 48, da Lei Complenentar no 723/2006, pox estarem Presentes, isolada ou

s inultaneamente, as situaÇões previstas nos incisos II ê III, do Art. 49, do meamo dlploma
IegaI. Fica, no êntanto, asseguiado a ME e EPP o trat.rmento diferenciado e simpfificado PreviEto
noà dernais Àrtigos do câpltu.Io v, seÇão f, da LeÍ n'. 123/06,

2.O.DO IOCA', E DÀTÀ E DA II.íPOGNÀç]{O DO EDITÂÍ.
2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à Proposta de preços e a habilitação pala
execuçâo do otleto desta licitação, deverão ser entregues ao pregoeiro até as 07:00 horas do

d,ía 22 de JaÍreiro de 2021t no enderêÇo constante do prêânbulo deste inatnmento. Neste rnêsmo

local, data e horário será realizada a segsão pública pala abertura dos referidos envelopeg.
2 . 2 . ÍnforÍnaçôes ou esclarecimentos sobre esta IicitaÇão, serão prestados nos horálios normais
de êxpediênte: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.euaLquer pessoa - cidadão ou Iicitante - poderá solicitar esclarecimêntos, providências ou

iap,rJrrur'o at; convocatório deste certafle, se manifestada pol escrito ê dirigida ao Pregoeiro'
atê óZ (aols) dias útels antes da data fixada pala rêcêbinento das plopostas'
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado peIog seto!es rêsPonsávêis pela elaboraçâo deste ato
convocatólio e seus anexos, decidir sobrê a petiÇão no prazo dê até 24 (vinte e quatro) horas,
considerado da data en que foi dêvidamênte recebido o pedido'
2.5.4 rêspectiva petição selá aPresêntada da seguinte forma:
2.5.1.Protocolizando o original, nos horálios de expediente
geguintê endereço: Àv. Plesidente Joáo Pessoa, 47 - Centro -

3 . O . DO8 Er.BGtlTOs PÀR^ LrCrrÀÇÃO

acima indicados, e
Mogeiro - PB.

l-usivament.e no

-,'



3.1

3.1
3.1

3.2
3.2

.Aos participanEes, sêrão fornecidos os geguintes êlementos:

.I.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA . ESPECIFICÀÇÔES;

.2.ÀNEXO rr - MODELOS DE DECr,ÀRÀÇÔES;

.3.ANEXO III - MODELO DE DECIÀR"AÇÃO DE REGULÀRTDADE . HÀBILITAÇÀO;

.4.ÀNEXO IV - MINUTÀ DO CONTRÀTO.

.À obtenÇão do Edital poderá ser feita da seguinte formâ:

.1.JunEo ao Pregoêiroi glatuitament.e; e

. 2, Pelos sites : www.mogeiro. pb. gov. br/licit.acoes i wvJU. tce' Pb. gov. br

{.o.Do sgEoRrE t.EcÀl
4.1.Esta IicitaÇão rege!-se-á pela Lei EedêraI no 10.520, de 17 de Julho de 2002 e

subs idiariahente a Lei Federal n" 8,656, de 21 de ,lunho de 1993; Lei comPlenentar no 123, de 14

de DezeÍüro de 2006t Decleto Muni.cipal n' 016, de 10 de Novembro de 2006; e feqislação perti.nente,
consideradas as altelaÇões posterioles das referidas nornasi çnrê ficam fazendo partes integrantes
deste instrunento, independente dê transcriÇâo.

5. O. DO PRÀZO E DO!ÀçÃO
5.1.O prazo máximo para a êxêcução do objeto ola licj.tado, conformê suas caracterlsticas e as
necessj.dades do ORC, e que adnite prorrogaÇáo nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e gerá considerado a partir da emisgão do Pedido de compra:

Entrega: Imediata.
5.2.O fornecinento será executado de acordo com as especj.ficaÇões definidas no correspondente
Termo de Refe!êncial, anexo a este instrumento, Na hj.pótese do referido termo não estabelecer o

loca1 para a entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sede do oRc ou em

1una das unidades administrativas, por e1e indicada, que compõe a sua estrutura operacional.
5.3,O prazo de vigência do colrespondente contrato será dêterminado: até o final do exelcÍcio
financeiro de 202]., considerado da data de sua agsinatula.
5.4.As despesas decorEentes do objeto deste certame, corrêrão por coDta da seguinte dotaÇão:
Reculsos Próprios do Município dê Mogeiro: LEI MUNICIPAI N 340,/2020 02.010 GABINET DO PREFEITO

o2.o2o sEc DE ADMINISTRÀÇÃO E PIÁNE.JAMENO O2.O3O SEC DE EDUCÀÇÃO CULTURÀ ESPORTE E IÀZER E

TURISMO O2.O4O SEC DE SAUDE Fl.,rS O2.O5O SEC DE ACÀO SOCIÀL EI,ÍAS 02.060 SEC DE IND COM COMPRÀS E

TRÀNSPORÍES O2.O7O SEC DE AGRICULTURÀ MEIO AMBIENTE, PESCÀ E PECOÀRIA O2.O8O SECRETARIA DE

INFR,AESTRUTURÀ 02.140 SECRETARIA DE FINANCAS OO1 RECURSOS ORDINARIOS 3.3.90.30.00 MÀTERIAI DE

CONSUMO

6.0.DÀS CONDIÇóES DE PÀRTICT PÀçÃO
6.1,0s proponentes quê dêsejaren participar deste certame deverão êntregar ao Pregoeilo dois
envelop;s fechados indicando, lespect ivamente, PROPOSTA DE PREÇOS ê DOCUMENTAÇÃO, devidamente
identificados, aconpanhados da respectiva declaraÇão de cumprimento dos requlsitos de
habilitaÇão, nos termos definidos neste instnunento convocatório.
6.2.À participaÇão neste certame é abelta a quaisquer interessados, incLuEive as Microenpresas,
Empresas de Pequêno Porte ê EquiParadog, nos termos da legislação vigentê.
6.3.Não poderão participa! os intelessados que se encontrêm sob o regime falimentar, emPresas
estrangeiras gue não funcionen no pa1s, nem aqueles que Eenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contrata! com a ÀdninistraÇão Pública ou quê estejam cumprindo a sanÇão de suspensão
do direito de licita! e conEratar com o ORC.

6.4.Os licitantes que dêsejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e DocunentaÇão via
postal - com Aviso dê Recebimênto AR -. deverão remetê-Ios em têmpo hábil ao êndêreço congtante
ào preârnbulo destê instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - Elaviano Clebson Araújo. Não sendo
rigôrosamente obselvadas as exigências deste item, os respectivos envelopes nâo serão aceitos e

o .Lj,citanEe, portanto, desconsiderado para efei'to dê Participação no celtérme.
6.5.euando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeilo, sen a

perrnânência de lepresentante credenciado na respectiva sessão pública, ficará gubentendido que

o licitante abdicou da fasê de lances vêrbaia.
6.6.É vedada à participaÇáo en consórcio.

? . o.DÀ ruPRrgEllEÀÇÃO E DO CnEDEIICTÀ!{ENTO
7.L.0 licitante deverá se apresentar, para credencíaÍnento junto ao Pregoe!ro, quando for o caso,
através de un replesentante, com os docunentos que o credenciêm a participar deste procedinento
licitató!j.o, inclusive com poderes para fomulaÇáo de ofertas e lances verbais. Câda Iicitante
credenciará apenas um rêpresentante que será o único adrnitido a intervir nas fasês do certame
na forma prevista nêste j.nstrumento, podendo ser substituÍdo postêriormente por outro devidamente
credenciado.
1.2.Pata o credencj.êmento deverão sêr aplesentados os seguintês docunêntos:
? . 2 . 1 . Tratando-se do reprêsentante 1êgal: o instrunento constitutivo da enpresa na forna da Lêi,
quando for o caso, dêvidamentê registrado no órgão competente, no qual estejarn expressos seus
poderes para exercer direitos ê assunir obligaÇões em decorrência de tal investidura;
1.2.2.Tratando-se de procutador: a procuraÇáo por instruhento público ou particular da gual
congtêm os neceggários poderes para formular vêrbalmente lances, negociar PleÇos, fiEmâr
declaraÇóes, desistir ou apresentar as !azões de recurso e pratica! todos os deÍnais atos
pertinentês ao cêrtaune; acompanhada do corlespondentê instrumênto de constituiÇão da enpreaa,
quando for o caso, que comprove os poderes do mandante Para a outolga. Na hiPótese de procuraÇão
seja particular d.vará
7.2.3,o rêpresentante 1
que contenha foto.

rar rêcotrhaêi,dr a fir[! aD clrt,ório do E€st êctivo aigaa
egal e o plocurador deverão idêntificar-se âpresêntândo d

lo
nto oficia]



?.3.Estes docunentos deverão ser entregues ao Pleqoeiro - antes do inlcio da sessão púb1ica -
em original, por qualquer procesao de cópj.a autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro
ou membro da Equipe de APoio,
7.4.À nâo apresentaÇão ou ainda a incorreÇão insanável de qualque! doa docunentos de
credenciamênto impedirá a participaÇão ôtiva do representante do licitante no plesente certarne.
Esta ocorrência não inabil-ita!á sumariamente o concorrênte, apenas perderá o direito a
rnanifesta!-se nas corlespondentes fasês do plocesso licitatório. Para tanto, o Pregoej.ro receberá
regularnente do referidg concolrente seus envelopes, declaraÇões e outlos elementos necessálios
à participaçáo no certame, desde que apresentados na forma definida neate instrumento.
?.5.No noÍnento de abertura da sessào pública, cada Iicitante, por intermédio do seu representante
devidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qualque! dos envelopes, a seguinte
documentaÇão:
7 . 5. 1. DeclalaÇão de ElaboraÇão fndependente de Proposta - Anexo fI.
7. 5. 2. DeclaraÇão dando ciência de que cumpre plenêmentê os requisitos de habilj.taÇáo, conforne
modelo - Ànexo IIf; e
7 . 5. 3. CoÍnprovaÇão de que o licitante se enquadra nos termos do Àrt. 3'da Lei 123106, se for o
caso, sendo congiderado nicroeÍnplesa ou emprêsa de Pequeno porte e lecebendo, Portanto,
tratamento diferenciado e simplificando na fodna dêfinida pela legislaÇão vj.gente. Tal
comprovaÇão poderá ser feita através da apresêntaÇão de qualquer r.m dos seguintes documentos, a
clitério do licitante: a) declaração explessa formalmente assinada por plofissional da área
conEábil, devidamente habilitado; b) cêrtidão simplificada emitida pelâ junta comelcial da sede
do licitante ou equivaLente, na fonna da IegislaÇão pertinênte, A ausência da referida declaEaÇão
ou certidão sinplificada, apenas nêstê caso para comprovação do ênquadlamento na forna da
legislaÇão vigente, não é guficiente motivo para a inabilitaÇão do licitante, apenas perderá,
durante o presente certane, o direito ao tratamento diferenciado ê simplificado dispensado a ME

ou EPP, previstos na Lei 123106:
?.5.3.1.o Pregoeiro poderá promover diligência, na forlla do Art' 43, §3', da Leí 8.666/93,
destinada a escla!ecer se o licitante é, de fato ê de direito, considerado microempresa ou
empresa dê pequeno porle,
7.6.Quando o9 envelopes ProposEa de PreÇos e DocumêntaÇão forem envj.ados via postal, a

documentação lelacionada nos itens '7.5.!, 'l .5.2 ê 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope
Proposta de PreÇo9.

8. O.DA PROPOSTÀ DE PBEÇOS
8.1.4 propogta deve!á ser apresentada en 01 (uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo ag
seguinteg indicaÇões no anverso:

PREFEÍTURÀ MUNICI PAI, DE MOGEIRO
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N.. OOOO4/2021
NOME PROPONENTE
ENDEREçO E CNP.] DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREçOS deverá contêr os seguintes elêmêntos:

8.2.ploposta elaborada em congonânci.a com as especificaÇóes constantes deste instrumento e seus
elementos - Anexo I -, em papêI tinbrado da êmpresa, quando for o caso, assinada por seu
representante legal, contendo no correspondente itêm cotado: discriminação, marca e/ou modelo e

outlas calacterlsticas se necessário. quantidade e valores unitário e totaL explessos em

algarismos.
8.3.Será cotado um único preço para cada itêm, com a utilizaÇão de duas casas decimais. IndicaÇão
em contrárj.o está sujeita a colreÇáo observando-se os sêguintes critérios:
8.3.1.Pa1ta de dlgitos: seráo acrescidos zeros;
8.3.2.Excesso de dlgitos: sendo o primeiro dígito excêdente menor quê 5, todo o excesso será
suprimido, caso contrálio haverá o ar!êdondamento do diqito antêrior para nais ê os dêtnâis itens
excedêntes suprimidos.
8.4.A quantidade mlnina de unidades a se! cotada, po! iten, não deve!á ser inferiôr a 100t da
estimativa detalhada no correspondente Têrmo de Referência - Àlexo I. DisposiÇão em contrário
não desclassifica automaticamente a proposta apênas o respectivo iten será desconsiderado.
8.5.À proposta deve!á ser redigida em IÍngua portuguêsa e em moeda nacional, elâborada con
claleza. sen altêlnativas, !asuras. ernendas e/ou ênt!eIinhas. Suas folhâs lubricadas e a últina
datada e assinada pefo responsável, com indicaÇão: do vafo! total da ploposta em algarignos,
dos prazos de êntrega ou êxecução, das condições de pagamento, da sua validade que não poderá
se! inferio! a 60 dias, e outras i-nformaÇÕes e observações pêrtinentes que o licitante julgar
necessárias.
8.6.Existindo discrepância entre o prêço unitário e o valor total, resultado da nultiplicação
do preÇo unitálio pela quantidade, o preÇo unitário prevalecêrá.
g.7.Fica estabelecido que havendo divêrgência dê preÇos unitários pata um mesmo produto ou
serviÇo, prevalecerá o de menor valor.
8.8.No caso de alteraÇão nêcessária da proposta feita pelo Pregoeilo e sua Equipe de Apo1o,
decorrente exclusivanente de incorrêÇões na unidade de mêdida utilizada, observada a devj.da
proporcional idadê, ben como na muLtiplicaÇão e/ou sotna de valores, prevalecê!á o valor corrigldo.
ã.9.e rrao indicaÇão nâ proposta dos prazos dê entrêga ou execuÇão, das condiÇôes de pâgamento
ou de sua validade, ficará subentendido quê o licitante aceitou integralmente as disposlÇÔes do
ato convocatório e, portanto, serão consideradas as detêrminações nele contidas p
êxigências não sendo sufj.ciente motivo pala a desclâs s ificaÇão da ploposta

ara as referldas



8.L0.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo oRc, desde
que estêja devidamente Preenchido,
8.11.Nas licitações para aquisição de mercadorlas o participante indlcará a origem dos Plodutos
ofertados. A eventual falta da referida indicaÇão não desclassifj.cará o licitante.
8.12.Será desclassificada a proposta gue deixar de atender as disposiÇões deste instrumento.
8.13,Eica facultado ao licitante a apresentaÇão da proposta também en nldia, ou seja, em CD ou
PENDRIVE.

.0

.1
1a

9
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. DÀ HÀBII,ITàçÀO

.Os documentos necessários à hâbilitação dos licitantes, deverão ser apresentados en 01 (uta)
, dentro de envelope laclado, contendo as seguÍnles indicaÇões no anverso:

PREEEITURÀ MUNÍCIPAL DE MOGEIRO
DOCUMENTÀÇÃO - PREGÃO PRESENCIÀL NO

NOME PROPONENTE
ENDEREçO E CNPJ DO PROPONENTE

oooo4 /202!

O ENVELOPE DOCWENTAÇÃO deverá conter os seguintes elemêntos:

9.2. PESSOA JURÍDTCA:
9.2.1.Prova dê inscrj.ção no cadastro Nacional de Pessoa ,lulidica - cNP,r.
g.2.2.ptova de inscriçào no cadastro de contribuintes estadual ou nunicipal, lelativo à sede do
Iicitante.
9.2.3.Àto constj.tutivo, estaCuEo ou contrato social em vigor, devidanente registrado, em se
tratando de sociedades conerciais, e, no cago de sociedades por açôes, acompanhado de documentos
de elêição de seus admj.nistradorês. ÍnscriÇão do ato constitrltivo, no caso dê sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício, Decreto dê autorizaÇão, en se tlatando de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pa1s, ê ato de registro ou autorizaçáo para
funcionàmento expedido pelo órgáo conpetente, quando a atividade assin o êxiqir. Registro
comercial, no caso de empresa individual. Estas exigências não se aplicam ao licitantê que,
quando da etapa de credencianento no certame, já tenha apresentado de forma regular nos temos
do presente Instrumento convocatório, a referÍda docunentaÇão solicitada nestê sutitêm.
9,2.a.Aa1anço patrünoniaL e demonstraÇões contábei5 do últino exerclcio social, já exiglveig e

aplesentados na forna da l-ei, com indicaÇão das páginas correspondentes do Iivro diário en que

o mesmo se êncontra, bem como aprêsentaÇão dos competentes termos de abêltula e encêrramento,
assinados po! profissional habilitado e devldahente regi.strados na junta comercj-al conpetente,
vedada a sua substituição por ba.l-ancetes ou balanços provisórj.osj Tralando-se de emplesa
constituída há menos de rm ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamênto do seu
primeiro ano de existência no prazo legat, poderá apresenta! o Balaço de Abertura assinado por
profissional habilitado e devidamente registrado na junta comerciaL competente.
9.2 . 5, Regularidade para com a Fazenda Eederal - Certidão Negativa de Débj.tos Rêlativos aos

Tributos Eederais e à DÍvida Ativa da Uniâo.
9.2.5.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do Iicitante, ou outro
equivalentê, na forma da lei.
9.2 . 7 . Comprovação de regulalidade rêIativa ao Pundo de Garantia por Tenpo de serviço - EGTS,

ap."""nt";rdo o respectlvo Certj.ficado de Regularidade fornecida peta Caixa Econômica Federal.
9,2.g.prova de inexistência de débitos inadiÍnplidos pelantê a (rustiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa dê Débitos Tlabalhistas CNDT, nos Eermos do Tltulo VII-A da

cànsotidafao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lê! no 5.452, de 1o de maio de 1943.

9. 2. 9, Declaraçáo do licitante: de cumPrimento do disposto no Àrt. 7o, Inciso )GXrrI, da

ConstituiÇão Federal - Att.2'1 , Inciso V, da Lei 8.666,/93i de superveniência dê fato ihpeditivo
no que diz lespeito à particiPaÇão na licitaÇão; ê de submete!-se a todas âs cláusulas e

condições do Plesente instrumento convocatório, conformê mÔdêIo - Anexo II'
9.2.1ó.Certidào negativa de falência ou concoldata expedida pelo distribuidor da sede do

licitantê, no rÉxirno 30 Ítrj.nta) dias da data previsEa para abêrtura das pEopostas'
9.2.11.ComprovaÇão de capacidade de desempenho antêrio! satisfatório, de atividade igual ou

assenelhadà uo àbj"to da licitaÇão, feita atlavés de atestado fornecido por pessoa jurldica de

direito público ou Privado 'g.2,L2.ilva..â de lotalização e funcionamento e/ou declaraÇão da P!êfeitura do loca1 da sede da

Firma, informando que a mesma funciona no endereço mêncionado nog docunentos '

9.3 .os documentos de HabilitaÇão deverão ser organizâdos na ordem descrita nêste instrunento,
precedidos por um lndice correspondente, podendo ser apresentados em oriqinal, por qualque!
procêsso de cópia autenticada por caltór io compêtente, pelo Pregoeiro ou membro da Eguipe de

Apoio ou publicaÇão em órgâo da imPreng a oficial, quando for o caso. Estando perfeitahênte
leglveis, sem conter borrões, rasuras, emen das ou entrêlinhas, dentro do Plazo de validade, e

encerrados em envelope devidamentê lacrado e indêvassávêI. Por ser apenas uma formaLidade que

vlsa facilitar os tlabalhos, a ausência do rêferido lndicê não inabilitará o licitante.
9,4.À falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, â ausência das cópias devidamente

autenEicadas ou das vias oliginais para autenticaÇão pê1o Prêgoeiro ou meÍnbro da Eguipe dê APoio

ou da publicação em órgão na imprensa ofici âI, a apresentação de documentos dê habilitaÇão fora
do envêlope especÍfico, tolnará o respect ivo ficitante inabilitado. Quando o docuhento for
obtido via InteÍnet sua Iegalidade sêrá comp rovada nos enderêços eletrônicos rrespondentes.
Poderá ser utilizada, a clitério do Plegoei,o, a documêntação cadastral de fo! , constantê



dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelo llcitante,
quando for o caso.

10 . O , DO CRIEÉRIO PÀRÀ i'I'I6ÀT@NTO
10.1.Na seleção inicial das propogtas para idêntificaçáo de quâis irão Passa! a fase de lances
verbais e na classificaÇão final, observadaa as exigências e procedimenlos definidos negte
instrumento convocatório, será considelado o critério de menor preÇo apresentado para o

co!respondente item,
1o,2.Hàvendo igualdadê de valores entre duas ou mais propostas escritas, e âpós ôbedêcido o

disposto no Alt. 3o, 52", da Lei 8.666/93t a classificação inicial para a fase de lances verbai.s,
se fará através de sorteio.
1O.3.Na presente licitação - fase de ]ancês -, será assegurada como critério de desenpate,
preferência de contrataÇão Pala a9 nicroemprêsas e empresas de Pequeno porte.
1O.q,para efeito do disposto neste instrunento, êntende-se por enpâte - fase de lances -, aquelas
situações em que as plopostas apresentadas pelas microemplesas ê êmPresas dê pêqueno porte sejaÍn
iguais ou até 05t (cinco por cento) superiores ao melhor preço.
1õ.S.Ocorrendo a situaÇão de enpate - fase de lances - conforne acima definida, ploceder-se-á
da seguinte forma:
10.5.1.A nicroempresa ou empresa de pequeno porte mais ben classificada será convocada para
apresentar nova proposta no náximo de 05 (cinco) minutos após o encelramento dos lances, gob

pena de preclusão
10,5.2.Não ocorrendo a contrat.ação da nicroempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do iten
anterior, serão convocadas as demais renanescentês que por ventura se enquadrem na situação de

empate acima definida, na ordem dê classificaÇão, para exerclcio do mesmo direito;
10.5.3,No caso de equivalência de valores apresêntados pelas microenpresas e emplesas de pequeno
polte que sê enconttem no intervalo estabelecido como situação de ernpate, será reâIizadô sortêio
entre elas para quê se identifique aque.Ia que primêiro poderá aplesentar melhor Ôfêrta.
1O.5.Na hipótêse de não-contrataÇão nos termos acima previstos, em que foj- observada a situaÇão
de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microenpresa e emplesa dê pequeno porte, o

objeto llcitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedola do cêrtame '
10.7.A situação de empate - fase de Iances -. na forma acina definida, somênte se aplicará
quando a melhor oferta inicial não tive! sj,do aprêsentada po! microenpresa ou emPresa de pequeno

11.0.DÀ ORDEM DOS TB,ABÀIÃOS
11.1.para o lecebimento dos enveLopes e inÍcio dos tlabalhos será observada uma tolerância de

15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encelrado o prazo pala lecebimento dos enveloPes.
nenhu.Ilt outro se!á acêito.
11.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Preqoeilo, 5erá efetuado o devido clêdênciamento
dog interessados. Somente palticipará ativamente da reuniáo um rePresentante de cada licitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se Ínteressar.
it.3.o nao comparecj-Ínento do representante de qualquer dos Iicitantes náo inpedirá a efetivação
da reunião, ".rrdo 

g,r., a simPles participaÇão neste certame implica na total aceitaÇão de todas
as condiçÕes estabelecidas neste Instnunento convocatólj.o e seug anexos'
11. 4 . En nenhuna hipótese será Concedido prazo para a apresentAÇão de documentaÇáo e/Ou

substitui.Çáo dos envàlopes ou de qualquer elemênto exigido e não apresentado na reuniáô destinada
ao recebimênto das plopostas de preÇos.
11.S.O plegoêiro reteberá de cada represêntantê os envelopes Proposta dê PreÇos ê DocunentaÇão
e a declaràçáo, sêparada de qualquer dos envelopês, dando cj'ência de que cumpre plenamente os

lequisj.tos de habilitaçáo.
11 . 6. Posteriormênte ablirá os enveLopes Propostas de Prêços, rublicará o seu contêúdo juntamente
com a sua Equipe de Àpoio, conferindo-as quaoto à validade e cumprimênto das exigências
constantes no instruuenEo convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a documentaÇão

ne1e9 contidas.
11.?.Prosseguindo os tlabalhos, O Pregoeiro analisará Ôs docr.mentos e as observaÇões porventura
formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, êm seguida, da classificaÇão iniciaL, indicando
a proposta de menor preço e aguelas em valoles sucessj.vos e superiores em até dez por cento,
relativamente á de menor valor, para cada iten cotado. Entretanto, se assin julgar necessário,
poderá divulgar o rêsultado numa novâ reunião.
if .g.I.Iao havéndo para cada iten Iicj.tado pel-o menos três propostas nas condiÇões acima definidas,
serão classificadas as nelhores propostas subsequêntes, até o náximo de três, quaisquer que

sejam os preÇos ofetêcidos.
11:9,8,n sãguida, será dado inlcio à etapa de apresentação de lances verbaj.s pêlos lepresentantes
dos licitantes inicialrnente cLassificados, que dêverão se! formuLados de forma sucessiva, en

valores distintos e dêcrescentes, a pa!tir do autor da proposta de maior prêço. sêrâo rêalizadas
tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta etapâ poderá ser
interrompida, narcando-se ur' nova s.ssão pública para continuidade dos trabalhos, a critério
do Pregoêiro,
11.10,úáo se!ão aceitos lances con valores irlisórios, incoÍnpatíveis com o valor orÇado, e

deveráo ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistência em aprêsentar lance verbal,
quandoconvidadopeloPlegoeiro,implicaránaexclusãodo].icitânteapenasdaêtapadê].ances
verbais para o córrespondente itetn cotado e na manutenção do úItino preço aPresêntado, para

efeito dê classificação final das plopostas.
11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva ê ordenadas às propostas, o Prego

aceitabilidadê da primeila classificada, quanto ao objeto ê valo!' dêcidindo
respelto.

examinará a
vadêmente a



11.12.Sêndo aceitável a propogta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentaÇão
de habilitaÇão sonênte do licitantê que a tiver formulado, para confirnação das suas condiÇóes
habililatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instlunento
convocatório, o licitante será dêclarado vencedor, sendo-Ihe adjudicado o respêctivo item,
objêto deste certamê, âpós o transcurso da comPetente fase recursal, Çuando for o caso.
11.13,Se a oferta não for aceitável ou se o liciEante não atender as exigência habilitatórias,
o pregoeiro examinará as ofertas su-bsequentes, na ordem de cLassificaÇão, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habil.itaÇâo do proponente, e assin sucessivamente, até a apuraÇáo
de uma proposta que atenda as disposições do instlunento convocatólio.
11.14.Da leunião l-avrar-se-á Ata ciEcunstanciada, na qual seráo registradas todas as ocorrências
e que, ao fj.nal, será assj,nada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio ê licitantes presentês.
11.15.En deco!!ência da Lei ComplemerftaÊ 723/06, a comprovaÇáo de regu.Iaridade fiscal e

tlabafhista das microemplesas e empresas de pequeno polte sonente será exigida pala efeito de
assj.natula do contrato, observando-se o seguinte proêêdimênto:
11.15.1.Às Ínicroêmpresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participaÇão nesta
licitaÇão, devêrão ap!esentar toda a documentaÇão exigida para comprovaçáo de !egularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documenEos ênumerados neste instlumento para efeito dê
HabilitaÇão e integlantes do envelope DocumentaÇão, mesmo que esta aprêsente aLguma restliÇào;
11.15.2.Havendo alguma lestriÇão na complovaçào da regulalidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial colresponderá ao momento em que

o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual perÍodo, a clitério do oRc, para a

regularlzação da documentaÇào, pagamento ou parcelanento do débito, e emissâô da êventuaLs
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão nêgativa;
11,15.3.À não- reg uI ari zação da documentação, no prazo acima previsto, implicará decâdência do

direito à contrataÇáo, sem prejulzo das sanÇôes previstas no À!t. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar o9 licitantês renanescentes, na ordem de classificaÇão, para assinatura
do contrato, ou revoga! a licitação.
11.I6.Os documentos apre§entados pêIos Licitantes no Crêdenciamento e os eletnentos constantes
dos envelopes proposta de PreÇos e Documêntação gue folem abertos, gerão retidos pelo Pregoeiro
e anêxados ao9 autos do processo. No mesno contexto, o envelope Documentação, ainda lacrado, do

Iicitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa cornpetitiva que não for letirado por
seu representante lega1 no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologaÇão do
prêsente certame, será sunarj.amente destruldo.

12.O.DO CRI1ÉRIO DE ÀCEITÀEILIDÀDE DE PREçOS

12.1.Havendo proposta ou lance vêncedor com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I
- Termo de Referência - Especificaçóe§, na coLuna código:
12.1.1.com indícios que conduzan a urna presunçáo relativa de inexequ ibilidade, pelo critério
definido no Àrt. 48, II, da Lei 8.666/93, en tal situaÇão, não sendo possÍve1 a imêdiata
confirmaÇão, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-Ihe facultado o prazo de 03 (três) di.as úteis para coÍnprovar a viabilidade dos preÇos,
conforme pa!ârnetros do mesmo ArE. 48, ÍI, sob pena dê desconsideraÇão do iten'
12 . 2. Sali;nta-se que tais ocorrências não desclassificam autonat ic.unente a Ploposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.

13.0.DOg BEC{TRSOS

13.1.Dec1arado o vencedor, qualquer licitante poderá manifesta! imediata e notivadamente a

intenÇão de lecorrer, observa;do-;e o disposto no Art. 4o, Inciso XVIII, da Lei 10'520'/02'
13.2.O acolhimento do recurso importará a j.nvalidação apenas dos atos insuscetiveig de

aproveitamento,
13.3,A falta de manifestação imediata e motivada do Iicitante inPorlará a decadência do direito
de rêcurso e a adjudicação do objêto da llcitaÇão Pelo Pregoeilo ao vencêdor'
13.4.Decididos os recursos, a àutoridade superlor do oRc fará a adjudicaçáo do objeto da

licitação ao proponênte vencedoE.
13.5.O recursô será dirigido à autoridade superior do ORC, por interÍrédio do Pregoej.ro, devendo

ser protocolizado o ori;lnal. nos horários norÍnais de expediente das 08:00 as 12:00 horas,
excl;sivamente no sequinte endeleÇo: Av, Presidente .Toão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

1a . o.DÀ EO!íOIOGÀçÃO E ÀI),n DrCÀçÃo
14.1.ConcIu1do a fase coÍnpetitj.va, ordenada às propostas aplesentadas, analisada a documentaÇão

de habititaÇão e observados os lecursos Polventura intelpostos na fonoa da legislaÇão vigenle,
o plegoeiro emitira rêIatório conclusivo dos tlabalhos desenvoLvidos no celtalíe, lemetendo-o a

autoridade superior do oRc, juntamente com os elêmento§ constitutivos do processo, nece§sários
à AdjudicaÇão e HomofogaÇão da respecLiva licitaÇão, quando for o caso'
14.2:À autoridade sr-rpãrior do oRa poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos

interesaes do ORC, discordar e delxar de homologar, total ou parcialnente, o resultado
àpresentado pêIo Prêgoeiro, revoga! ou consideral nula a Licitação' dêsde quê aprêsêntê a devida

fundamentaçâà êxigida pela legislaçao vj.gente, resguardados os direitos dos Iicitantes.

15.0.DO CONtRf,EO
15.1.Àpós a homologação pela autoridade superíor do oRC, o adjudicatário será convocado para,

dentro do prazo dê 05 (cinco) dias consecutl vos da data de recêbimento da notj.ficaÇão, assinar
o rêspectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades permitidag
pela Le í 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alt erações nos termos definidos PeI fêlida norma,



15.2.Náo atendêndo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorrendo esta dêntro do prazo de
validade de sua proposta, o licitantê perde!á todos os direitos gue porventura tenhâ obtido como

vencedo! da IicitaÇão.
15.3.É pêflrritido ao ORC, no caso do licitante vencedor náo compalecer para assinatura do contlato
no prazo e condiÇões estabêIecidos, convocar os licitanteg relnanescentês, na oldêm de

classificaÇão e sucessivamente, para fazê-Io em igual prazo do licitante vencedor.
15.4.O contrato gue evenEualmente venha a se! assinado pelo licitante vencêdor, poderá ser
alterado com a devida justificativa, unj.lateEalmente pelo Contratante ou Por acoldo entre ag
parEes, nos casos previstos no Art. 65 e se!á rescindido, de pleno direito, conforme o dj'sposto
nos Arts. '71 , 18 e 79, todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fotnecimênto palcelada'
15.5.O Contratado fica obrigado a acej.Car, nas mesmas condições contratuais. os acrésclmos ou
supressôes que 9e fizerem nas comptas, até o respectj.vo limite fixado no Art. 65, s 1" da Lei
8.666/93. Nenhum ac!éscimo ou supressão poderá êxceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratanEes.

16.0.DÀS 9ÀNçõ89 ÀDMrNrgtR rn àS
16.1.Quen, convocado dentro do prazo de validade da sua ploposta, não celebrar o contrato,
deixar dê entlegar ou apresêntar documentaÇão falsa exigida Para o celt.une, ensejar o

retaldamento da execuÇào de seu objeto, não mantive! â proposta, falhar ou flaudar na execuÇáo
do contlato, comportar-se de nodo inidôneo, declara! informaÇõês falsas ou cometer fraude fi.scal,
garantido o dj-reito à ampla defesa, ficârá impedido de licitar ê contratar com a Uniáo, Estados,
Distrito Federal ou MunicÍplos e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de
Eornecedores SICÀF do Governo Federal e de sistenas sêmêlhantes mantidos por Estados, Dislrito
FederaL ou Municlpíog, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem Prejulzo das multag prêvistag
nesle Edital e das demais cominações legais.
16.2.À recusa injusta en deÍxar de cumpri! as ob!igações assumidas e preceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévj-a defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87,
da Lei 8.666193: a - advertênci.a; b - multa de nora dê 0,5t (ze!o v1!9u1a cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do

oLi"to or. contratado; c - multa de 1Ot (dez por cento) sobre o valor contratado pefa inexecução
total ou parcial do contratoi d - simultaneanentê, qualquer das penalidadês cablvels
fundamentadas na Lei 8.666193 e na Lêi L0.520/02.
16.3,5ê o valor da multa ou indenizaÇão devlda não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaÇão ao Contratâdo, será automaticêmênte descontado da primêira parcela do
pagamento a que o ContraEado viet a fazer jus, aclescido de juros noratórios de 1t (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmênte.
16.4.Após a aplicaÇão de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicaÇão escrita
ao Contratado, e publicado nâ imprensa oficial, excluldas as penaLidades de advertênciâ ê hulta
de mola quando fo! o caso, constando o fundamento 1ê9a1 da punição, informando ainda que o fato
se!á registrado e publicado no cadastro colrespondênte '

1?.0.DÀ COMPRO\rÀçáO DE E,GCUçÁO E RBCEBT!{EÚaO DO OBirArO
1?,1.Exêcutada a presente contrataÇão e obselvadas as condições
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto
caso, à disposiÇÕes dos Atts. 73 a'16, da Lei 8.666/93.

18.O.DO PÀGAI,IENTO
18.1,o pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e

procedimenios adotados peto ORC, da seguinte naneirô: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do pertodo de adinPlemento.
18.2.0 desêÍüoLso máxino do período, náo será superior ao valo! do resPectivo adinplernento, de

acordo com o cronograna aplovado, quando foÍ o caso, e senpre êm conformidadê com a

digponibitidade de recursos financeiros.
1g.'3.llenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaÇão qualquer obrigaÇão
financeira que the for inposta, em virtude de penalidadê ou inadinplência, a qual Poderá ser
conpensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza'
t8.ã.uos casos dã éventuai! atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, ê desde que o

Contratado não tenha concorrido de alguna forma para o atraso, gerá admitida a conpensaÇão

financeira, devida desde a daEa linj.te fixada para o pagamento até a data correapondente ao

efetivo pagaÀento da Parcela' o§ êncargos moratórios devidos em razão do atraso no paga'mento

serao calculados com utifizaÇão da sequinte fórmula: EM = N x vP r I, onde: EM = encalgos
molatórios; N = número de dias êotre a data plevista para o pagamento e a do êfêtj'vo pagament'o;

vp - valo! da parcela a ser paga; e I = lndice de comPensaÇão financeira, assim apurado: I =

(TX + 1OO) + 365, sendo TX = percentual dO IPCÀ-IBGE acumulado nos úItimos doze meses ou, na

sua fafta, um novo lndice adot;do pelo Governo Federal que o substiEua, Na hipótese do referido
lndice estabelecldo para a conpensaÇão financeira veDha a ser extinto ou de gualque! forma não

possa mais ser utilizado, serà adotado, em substÍtuiÇão, o que vier a sêr determinado pela
legislaÇão então em vlgo!.

de adimplêmento das
pelo ORC obedecerão,

ob!igaç6es
conforme o

19. O.DO RE.À,JUSTÀ}dENTO

19.1.os preços contra
19 ,2 . Dentro do Prazo
poderão sofrer reaj us
no IPCA-IBGE acumula
exclusivamente para a

tados são fixos e irreajustáveis no Plazo de um ano'
de vj.gência do contrato e mediante solicitaÇão do Contlatado, os PreÇos
te após o i.nterregno de um ano, na mesna proPorÇão da variaÇão verj'ficada
do, tomando-se por base o mês de aPlesentação da les iva proposEa,
s obrigaÇões iniciadas e conctuídas aPós a ocorrência da lidade,



19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intêrregno minimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do úItimo reajuste.
19.4.No caso de atraso ou não divulgação do Índj.ce de reajustamento, o Contratante Pagará ao
contratado a importância calculada pê1a úItj.ma vaÍiaÇão conhecida, liquidando a diferenÇa
cortespondente tào logo geja divulgado o lndice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memólia de cáIculo referentê ao reajustamento de preÇos do valo! remanescente, semPle
que êste ocorle!.
19.5.Nas afeliÇões finaj.s, o Índice utilizado para rêajLlstê será, obrigatoriaÍrente, o definitivo,
19.6.Caso o lndice estabelecj,do para reajustamento venha a ser extinto ou de quaLquer forna não
possa mais se! utilizado, será adotado, êm substituiÇão, o quê viêr a ser deterninado pela
Iegislaçâo enteo em vigor.
19.7.Na ausêncj.a de previsão legaI quanto ao lndice substituto, as partes elegerâo novo lndj.ce
oficial, para reajustamento do preÇo do valot reruulescente. por meio de têrmo aditivo'
19,8.o reajuste poderá ser realizado por apostifanento.

20.O.DÀS DISPOSIÇõES GGRÀIS
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentaÇão de documentação leLativa
ao certane. qualquer tipo de indenizâÇáo.
20.2.Nenhuna pessoa fÍsica, ainda gue credênciada por procuraÇão legâl, poderá representa! hais
de una Licitantê.
20.3,A presente licitaÇáo soÍnente poderá vir a ser revogada po! razões de interesse púb1ico
decorrente de fato superveniente devidamentê comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofÍcio ou po! provocação de terceiros, mêdiantê palecer egclito e devidamente
fundamentado.
20.4.caso as datas previstas para a realizaÇão dos eventos da presente licitaÇão sejam declaradas
feriado e nâo havendo ratificaçáo da convocaÇão, ficam transferidos automaticamente para o
primeiro dia útil subsequente, no nesmo local e hola anLeliormênte previstos.
20.5.o oRc por conveniência administrativa ou técnica, se leserva no direito de paraLisar a
qualquer tempo a execuÇão da contrataÇão, ciêntificando devidamentê o Contratado.
20.6.Decairá do direito de impugnar pêrante o ORC nos termos do presente instrunento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeÇão, venha a apresentar, depois do julganento, fafhas ou
irregularidades que o viciarah hipótese êm que tal comunicado não terá efeito dê reculSo.
20.?,Nos valores apresentadgs pelos Iicitantes, já deverão estar incluidos os custos com
aquisição de material, [Éo-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a

incidir sobre os rêspectivos preços.
20.8,4s dúvida9 surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste lnstrunento,
ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretaÇão do Pregoeilo, sendo facultada ao mesno
ou a autoridade superior do ORC, em qualquêr fase da licitação, a plomoÇáo de di1igêncla
destinada a escLarecer ou a coÍrplenentar a instrução do processo'
20.9.para dirimir controvérsias decorrentes dêste certame, excluldo qualguer outlo, o foro
compêtente é o da Comarca de Itabaiana'

Mogeiro -

FIÀV BSON JO
Prego ilo oficial

PB Janeiro de 2021.



ESTÂDO DA
PREEETTT'BÀ Tfi'NICIPÀI. DE I.!oG!IRO

COMIS!'ÃO PERI{ANENTE DE LICITÀçÃO

ÀIIEXO I - PREGÃO PRESENC!ÀL NC OOOO'/2021

TERMO DE REEERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OB,rEr!
l.l.Constitui objeto desta licitaÇão: coNÍRATAÇÃo DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIÀL DE

EXPEDIENTE E PAPELÀRIA PÀRÀ PREEEITUBA MUNICIPAI DE MOGEIRO.

2.0.in strErcÀTrv}
2 , 1 . Considerando as necessj.dades do ORC, Lem o prêsente terno a finalidade de dêfinir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necessálios para viabilizar a contratação em teIa. Às

caracterlsticas e êspecificaÇões do objeto ora licitado são:

DIg UITIDÀDE OINNTTDTDE

DA DE iíESA DI ÍA 14,5x20,scm SORTÍDÀ I Und

EINETE DE SEGURÀNÇA NO O cx
FADA PÂRÀ CÀRIMBO NO3

PÀGÀDOR PARA OUADRO BRANCO I und

PONTÀDOR SIMPLES ]. FURO S/OE ITO Und

IVO MORTO P rco und 300

ÀNTE DE À 100m R1 3

INDER 32Ím Und 6

4

5
6

i
LOCO ÀUTO ÀDESÍVO 38X51

10 LOCO ÀUTO ADESTVO 76X102
l1 OIÀ DE ISOPOR soÚn

DE ISOPOR 75nm

13 iBORRÀCHA PON?EIRA

14 HÀ BRÀNCÀ 40
IIÀ BICOLOR

23

26
27
28

gnd ;

Und

10
l0
20
15

500
200

ql,9
gnq

_u!q
und

Und
Pct

100
20DE SOPRO 6 5 C/ 50 UNIDÀDES

ERNO BROCIIURÀ 48FLS
RNO BROCHURA 96ELS

BROCHURÃO 6OÊLS

CAPA DURA 1OXI
RNO CÀPA DURÀ 15X1
UIÀDORÀ DE MESA IÀ 12DG

ETÀ ES ICÀ PONTÀ F]NA C/50
PA P/ À4 C/100

ONTRÀ CAPÀ P/ENCÀDERNÀÇÁO A4 C/1OO
L EÀCE c/100fls

LINÀ COLORSET 48X66 CORES SORTIDÀS

Und :

ú;d f

und
Und
cx
Pct

cx
Und
lrnd

100
100
100
2000

800
40

L2
3

8o
100

80
30
20
300

80
80
80
80

. i und _
Und

:
]

ARTOLINÀ COI{UU 50X66 CORES SORTTDÀS

29 RTO1INÀ GUÀCEE {8/66 ! Und

und
Und

ARTOI,INÀ MICROONDUIÀDA 5OX8O

INÀ LÀ}IINADÀ 48160 CORES SORTIDÀS

TOI,INÀ ESTÀI.IPÀDÀ 4 gX66

rPS Cx,valrzaoO 2/O c/1Oound
IPS GÀLVÀNIZÀDO 3/0 C/5ound i

CX

IPS GÀLVÀNIZADO 4/O C/5OUNd

cI
cx35

38
39
40
{1
12

| !3_
44

{9

I,IPS GALVÀNI ZADO 8/O C und
BRÀNCÀ 9OG

O,,A BRÀNCÀ 1KG

/25
Und 200

I
20

20

o],A COTORTDÀ C/4

Und
cx

COLÀ GIITER C
Und

und
und
und

30
100

80
18
10

OLÀ DE ISOPOR gOG

õ oíõêõpõn--goú 5

EM BAsTÃo 2OG

ICA 3D

sÍÍ,rcoNE 100G
rvo LÍeurDo 18tíÍ, gnd

undt41
i4s

uiirx õôloiroo--izxro
Pct
Und

3
300

LÁsrrco 1KG

NVELOPE SACO 2OOX28O T.'ÀDEIRÀ

15

Und 60
100

5000

cóDrco
1

2
3

4

15
16
t1
18
19
20
2l
22

24
25

30
31
32

34

31

Pct 30
15

50 PE SÀCO 22 9X324 MÀDEIRÀ Und 600

'-'

Und

45

und

46



51

2 000
100 0
100 0

uno 6056

EI,OPE SÀCO 240X3{O MÀDEIRA

E SÀCO 26OX36O UADEIRÀ
LOPE SACO 162X229 MÀDEIRÀ

LOPE SACO 310X410 I.{ÀDEIRÀ

LOPE CONVTTE 90 162X229 CORES

STII,ETE ESTREITO
STI1ETE LÀRGO

SP TUI,À GALVÀNIZÀDÀ

Und
Und i

5000
2500

53
54
55

51
58
59

160

Und

-unct 
-

Und

Und I

Und
6

6

TrouETÀ No 1 A4 28g,5X2oOMM C/25frs 4

EÀMILIA C/7 PERS.

, !1..
62
63

iEELTRO CORES DTVERSÀS

IFI CHÁRIO MESÀ 5X8

]FICHÁRIO MESÀ 6X9

EITÀ DE CETIM No 1 71fi C/1ot',Ts64
65 ITÀ CREPE 19MI.D<5OM

66 I1À CREPE 36MI.D(5OM

61 ]TÀ CREPE 5OM}'(sOI,I

68 ]TÀ CORRETIVÀ 5M

iEfTA DE EMPACOTÀMENTO 45M}O(45M

1TÀ DECORÀTIVA 15MT.{X3OM

ITÀ DUPIA TÀCE 12MMX3OM

73 :FI TA DUPLÀ EÀCE 19I.ÍT.D<3 OU

14
1i

Trrm oúÁex rzmo<gou
iEITILHo c/5OM SORT]DO
iFôRr'rulÁRro coNTÍNUo 1 vrÀ c/2.50

MT:
und

10

ung

1

10
10

80
30
3

100

und
Und

9ld
Uncl

IJIq.
u!q
9!g
Und

--| 80
10
10
I

I
1

1

3

2
2

800

Und
Und l

und _,Lq
15

FORMUúÀIO CONT NUO 2 VrÀ C/l.000FLS
EORMU ro coNTÍNUo 1AB.2CX C/2.000ELS

9 IZÀO DE CERÀ C/I2
80 TER ESCOLÀR sOOG

81 BASE DE METÀI PÉO P/2OFLS

82 BÀSE DE UETÀI IO P/3OPLS

83 BÀSE DE I.IETÀI GRÀNDE P/IOOFLS
84 RÀüPEÀDOR BÀSE DE METAL INDUSTRIÀL

85 RÀMPO 23l 13 C/1000
86 bRÀr.ÍPo 106/6 c/looo

o 26/ 6 C/5000
RMPO TRÍI,HO MÀXXÍ C/].OUND

RMPO TR]LHO METAL C/sOUND
ÍDENTlEICÀDOR C/CLIPS
JO@ DE MEMóRIÀ PÀPE!ÃO CX CÀRTONÀDÀ DIV.

DE OUEBnÀ CÀBEçA PÀP EI,ÁO CX CÀRTONADA DIV.
IS DE COR UÀDEIRÀ C/12

RI

1
PCT

UND

UND

I'ND

cx;
qq-_
cx

87

1

3

1

10
4

cx
cx

UND

urP-..
UND

4

91 I

i"

93
tíi

cx

95
96

L20
400
200
20

PIS MÀRCA TEXTO

PIS P/ QUÀDRO BRÀNCO RECÀRREGÁVEL
..ul!P.., L
UND i91

98 PIS P/ RETROPROJETOR 2.0 UND I
399 MPADOR P/ OUADRO BRANCO 6OM]. --.t-

.i
U}iP
UND 10

18
15

15
3

300
I

80
10
10
18
18

20
20
20

100
101

VRO DE H]STORINHÀS ]NFÀNT s 20x15
DE ÀTA C/IOOELS UND

UND

c-L--_l. -
UND i

UND

102 DE PONTO C/lOOFLS
103 IVRO DE PROIOCOLO C/I.OOFLS

l0{ IVRO DE PSICOTRÔPÍCO C/lOOFLS
r05 SÀ DE MODEIÀR C/12
106 TERIÀL DOURÀDO 611

10? DEDOS 12G

AIITO CHURFÀSCO C/sOUND

109 ÀLITO PÍCO c/10ouND
110 APEL 4OKG 65X96
111 IPAPET, 60KG 66X96

712 PÀPEL A4 BRANCO ?5G C/sOOFLS 210X29?
113 PÀPEI, CÀMURÇA 4OX6O

PAPEL CEIOFÀNE 70X85; 1I4
; 115 iPÀPEr, cREPOt 48X2,00

116 iPÀPEl LàUrNÀDO 48X60

117 PAPEL SEDÀ 48X60
118 ÀPEt À4 180G C/5oELS
119 APEL ibTocúFrco Àsro ADEs rvo 130G A4 C/soErS

!20 APEI, COI,OR SET A4 75G C /24ÊLS 2r0x291
121 PAPEI, MADEIRÀ 66X96
t22 PÀPEI. DE PRESENTE 5OX6O

123 ÀPEÍ, À4 75G COI,ORIDO C/IOOFLS 210X291

724 ASTÀ ÀZ LOMBO LÀRGO

i 125 ÀSTÀ C/ TRI I,HO PúSTICÀ
ASTÀ CÀT c/50ELS

.UND]
i ulp---I-..
1

PCT

UND

UND

RS

UND

UND

UND

UND

PCT

200
20

6

PCT

UND

6

20
15
15
200

4

UND

PCT

t,ND
UND

ÚND

cit

17
1B

0
60

300

30
15

20

PCT

400

88
89
90

108

PCT 6

126
PÀSTÀ PLÁSTICA C/ E ICO F]NÀ I'ND 90

1

69
70
1t

DUPI,À FÀCE 16M!.O(30T4

I

S GR,AFITE PRETO NO2 C / ra4
s HTDROCOR C/12

ÚND

12't



ÀSTÀ TICÀ C/ EúSTICO 1?MM

PÀSTA TICÀ C/ EúSTICO 3OMM

130 PÀSTÀ STICA C/ EI.ÁSTICO 4OMM

PASTÀ SÀNFONADÀ A4 C/L2DV
PASTÀ SUPENSA MEMORIZADÀ

133 PEN DRIVE 16GB

PERCEVE,TO COLORIDO C/100
135 BÀSE DE METÀI P/2OFLS

EREIRÀDOR BÀSE DE METAL P/6OE'LS

137 II,HÀ ÀTCÀIINÀ ÀÀ C/4
PINCEL ÀTô}IICO CORES

139 PINCEL ESCOLÀR CI{ÀTO NOO

PINCEL ESCOLÀR CHATO NO2

I,ND
UND l

UND

30
20
20

3

30
2

.-r-. !çI
1 UND

UND

UND

UND

I'ND
I'ND

UND

UND

I'IND

50
40

40
40

10
10

9

I

18
3

6
4

4

4PINCEL ESCOIÀR CI{ÀTO NO8

742 PINCE], ESCOIÀR CIIATO NOlO IJND 4

4143 PINCEÍ, ESCOI,AR CHÀTO Né12 ] OND

UND144 ifrr,lcsL escorÂn cHÀTo Nô18

145 PISTOI.A CO],A OUENTE PEOUENA 10fl
746 ISTO],A CO],À OUENTE GRANDE 4OI{

L4',7 LÀCA DE ISOPOR 5MM

IÀCA DE ISOPOR 1OMM

rÀcÀ DE rsoPoR 151.ÍM

P],ÀCÀ DE ISOPOR 2OMM

I UND

i UND

UND

UND

UND

, 150
I i51

UND

9!P
UND

I
I
1

200
900
500

20
300

15
60

4

20
3

3

5MM

0t{H| 152
153 PIÀCÀ DE EVÀ TÀNTÀSIÀ 4OX6O

154 DE EVA 4OX6O

LACA DE EVA GLITER 4OX6O

LÀCA DE EVÀ 9OX18O

RÀNCHETÀ GRÀNDE EI'CÀTEX

158 DRO BRÀNCO DE UÀDEIRÀ 2OOX12O

UND

UND

UND

UND

UND

UND I

UND

I,ND
UND

UND

UND

UND

UND

UND

I'ND

! UND

159
r60

166

ONO ERÀNCO DE UÀDEIRA 25OX12O

1

1

1DE ÀVISO DE UÀDEIFÀ ?OX1OO

REFI], COLÀ OUENTE EINA
r62 REEÍL COLA QUENTE GROSSA

TRANSPÀRENTE 3OCU

164 TRÀNSPÀRENTE 6OX90

ESOURÀ DE PICOTÀR PROEISSIONAL

EsouRÀ Esc s/PoNTÀ rNox c/cÀBo P rco 13cu

t6't ESOURÀ 21CM INOX c/cÀBo Púsrrco
168 INTA GUÀCIIE 25OG

169 INTÀ GUÀCHE C/6
170 INTA P/ OUADRO BAÀNCO sOOMI

INTA P/TECIDO 3 7}IL

l'12 TINTÀ P/TECIDO 25OML

173 itrl p/xuoreon DE cARriíBo AoM:,

1'7 4 INTÀ P/ PINCEI. ÀT co 40tu,

175 INTÀ P/ PVÀ IOOM! SORTIDO

776 NT 4OG CORES DIVERSAS

{.O.DO CRIúRIO DE ÀCETTTBT'JIDÀDE DE PRIçOS

4.1.Havendo ploposta ou lance vêncedor com

coluna código:
4.1.1.com indlcios que conduzam a uma prê
definido no Àrt. 48, II, da Lei 8,666/93
confirmação, poderá ser dada ao I'icicantê

valor para o respêctivo item lelacionado acima, na

cx
UND

UND 10
: UND-' I uló

50
20

UND 2
10

100

I

3. O.OBRIGAÇôES DO CONTRÀTÀDO

3.1.Rêsponsabilizar-se Por todog os ônus e obrigaçÔes concernentes à legislaÇão fiscâ1' civil'
tributá;ia e trabalhistã, bem como Por todas as desPesas ê compromlgsos assu'nidos' a qualquer

título,peranteseusfolnecedoresouterceirosemrazãodaexêcuÇãodoobjetocontratado.
3.2.Substituir, arcanclo com as despesas decolrentes. os natêriai5 ou selviÇos que ap!êsentarem

alteraÇÕes, deterioraÇÕes, inperreiçoes ou quaisque! j.lregularidadeg discrepantes às exigências
do insirumento de ajuste pactuado. àind" qo" constatados após o recebimento e/ou pagarnento.

3.3.Não trangferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da iontrataÇão, salvo nediante prévia

e expressa autorizaÇâo do ConEratantê.
ã.a.i.{"nt"., dulante a vj,gência do contraEo ou outros instrumentos hábeis, en conpatibilidade

"o ." ou.ig"ções assunidas, todas as condiçÔes de habilitaçào e gualificaÇáo exigidas no

ie"p"ctirro pio."""o licitatório, apresentando ao contratante os documentos necessálj.os, semple

que solicitado.
3.5.EÍritir Nota FiscaL correspondente à sede ou filial da enpresa que aPlesentou a documentaÇâo

na fase de habilitaÇão.
3.6,Executar todas as obrigaÇões assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-

s€r rj.gorosamente, dent;á dos preceitos legais' normas e especificaÇôes técnicas
corrêspondentês .

UND

iMT

sunÇão relativa dê inexequ ibilidadê
, em tal situação, náo aendÔ

, pelo critélio
ÍveI a imediata
exequibilidade,

\
d

t2a
L29

131
132

134

136

138

80
150

100 0
900

161

r.63

165

156
L51

a opoltunidadê de demonstral a
ss

140
741

148
149 L

171



sendo-Ihe facultado o prazo de 03 (t!ês)
conforme parâmetlos do mesmo Art. 48, 1I,
4.2.saIienta-se que tais ocorrências não
o caso, apenas o item corlespondente.
4,3.Os lances verbais serão efetuados en

dias úteis para comprovar a viabilidade
sob pena de desconsideraÇão do iten.

desclasgificam automaticamente a plopos ta,

dos preÇos,

quando for

corregpondente,
desde que sej a

unidade monetária nacional-.

5.O.IEDETó DÀ PROPOSIÀ
5.1,Ê parte integrante dêste Termo de Referência o modelo de proposta de preÇos
podendo o licit
devidamente pree

e aprêsêotar a gua Proposta no p!óPrio modelo fornecido,
ido, conforme facultâ o instrumento convocatório - Anexo 01.

SECRETÁRIO



ESTÀDO DÀ
PRET.ETTORA !{'NICIPÀJ. DE T@@!RO

COMISSÂO PEFIIA}IENTE DE LICITÀçÂO

ÀNTXO 01 ÀO TEn!'O DE BEERiNCIÀ - PROPOETÀ

PREGÃO PRESENCIÀL N' OOOO4 /2 021

PROPOSTA

NtE. : PRTGãO PRESE}ICIÀL

OBJETO: CONTRÀTAÇÃO DE

PREFEITURÀ MUNICIPAI DE

PROPONENTE:

Prezadog senholes,

Nos termos da licitaçeo

Íco

No 0000r/2021

EMPRESÀ PARÀ EORNECIMENTO DE MÀTERIÀL DE EXPEDTENTE E PÀPELÀRIA PÀRÀ

I4OGEIRO.

en epÍgrafe, apresentamos proposta conforne abaixo:

DrgcRIIíIr{Àçio OUAIIEIDÀDE

GENDÀ DE MESA DIÁRIA 14,5'(2O,5CtÍ SORTI

FÍNETE DE SEGURÀNçA NO O cx I
PÀRA CÀRI}IBO N"3 und 6

ÀGÀDOR PÀNÀ OUÀDRO BR.ÀNCO Und 100i

ONTÀDOR SI}íPLES T FT'RO S/DEPõai TO und 5000r

wo úonto púsrrco Und 30
30

3
4

6

\1
t8
t.-.1

,BÀR8ÀNTE DE ÀL@DÁO 10 0ír
iBINDER 32ml
ler,oco euto ÀDEsrvo 38x51
iBtoco Àuro ÀDEsrvo ?6x102

PoR soEtrtl

POR 7 5úÍl

,Rl-
llnd 601 _-

- lqoi .-9r'g_Und0
1

L2

14
ORRACITÀ PONTEIRÀ

I Und
Und

Pct

100r
2001!-----
150

5000
2000
100 0

20
1000:
10001
1000,
20

800
40

L20
30
30
15

80
100

80
30
200
300

80

ORRÀCHÂ BBÀNCÀ 40

5 IBORRÀCTIÀ BICOI,OR

6

l1 BROCHURÀ 4 SELS

BROCHURÀ 95ELS
19 ÀóÉRNo BRocHURÂo 6oFLs
20 ERNO CÀPÀ DURÀ 1OXl

DE SOPRO 6,5 C/ 50 UNIDÀDES
Und
Und
und
Und
UndCÀPA Dt'RÀ 15X1

DE MESÀ ldDÍÀ 12DG

ONTRÀ CÀPÀ P/ENCÀDERNÀÇÁO À4 C/100
26 BONO 1 EÀCE c/100fls
21 ÀRTOLTNA COIORSET 48X66 CORES SORTIDÀS

2A ÀRTOLINÀ COMTJM 50X66 CORES SORT]DAS

ARTOLINÀ GUÀCHE 48/66
30 TO],INÀ M]CROONDU],ÀDÀ 5OX8O

31 TOLINÀ IÀMINADA 48l60 CORES SORTIDAS

32 TOLINA ESTÀ.I',IPADÀ 48X66

33 IPs GALVÀNIZADo 2/0 C/700víd
34 IPS GÀLVÂNÍ ZADO 3/0 C/sound

LIPS GÀl,vÀNI zÀDo 4/0 C/50und
LIPS GÀLVÀNÍZÀDO 8/0 C/25und
OIÀ BRàNCA 9OG

OI,A BRÀNCÀ lKG
l,À coroRrDA C/4

GI,ITER C/{
DE ISOPOR gOG

OI,À DE OSOPOR gOOG

ôrÀ Er', BÀsrÀo 2oc
OI,À UETÁÍ,ICA 3D

I
..,. c{ .. l-

qL-....,
cx

-,r* 
.' 

I
Irnd
cx

0nd
Und
UDd
Und

I

F

_-,)_,. .._

2 0O; _-
80i _--

?.0!L- .

2001

__l
I
l

tn"a
-+ --cx

ond- 
Und

--- t
--Í

200
50

30
10Und

8oi

I',NIDÀDE TJIÍIT

und

und

Und

18

27
Und22
cx23
Pct

FICÀ PONTÀ FINÀ C/50
24 |cAPÀ P /EN À4 C/100

ETÀ ES

Pct
cx

Und

41
42
43
44
45

35

SIIICONE 1OOG UÍrd

FüqI'

I
8

I

31
38

1

2

4

5

40
39

-t*.



Irnd 18046 CORRETIVO LÍOUIDO 18}tr
41
48

--l

49
50
51
52
53
54

2s0
2000

Und

Und

Pct

Und

Und

Und

Und

und
und

100
3

300
600
s0001

100 0
10 00

irvEr,oPE sÀco 229x324 uÀDErRÀ

TICO lKG
x coloRrDo 12x30

PE SÀCO 2OOX28O MÀDEIRÀ

OPE SÀCO 24OX34O UÀDEIRA
SACO 26OX360 UÀDEIRÀ
sÀco 162x229 MÀDErRÀ
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EOLHÀ O1l02

ESTÀDO DÀ
PREFEITORA I.ONICIPÀL DE !'OGEIRO

CO(ISEÃO PEBTdAIIENTE DE T,ICIÍÂÇÃO

ÀNEXO TI - PREGÁO PRESENCIÀú N. OOOO{/2021

MODELOS DE DECI,ARAÇÕES

REF.: PREGÁO PRESENCIAL NO OOOO4/2021
PREFEITUR"A MUNÍCIPA], DE MOGEIRO

PROPONENTE
CN P.J

3.0 - DECLÀBÂçÃo de submeter-se a todas as cláusuLas e

convocatório.
condiÇÕes do correspondente instnunento

1.0 - DECLÀRAÇÃO de cumprimênto do disposto no Art. 70, Inciso xxxIII, da cF - Art. 27. Ínclso
v, da Lei 8.666/93.

O proponente acina gualificado, sob pênas da Lei ê em acatamento ao disposto no Art' 70 inciso
xxirri da constituiÇão Eederal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu

quadroaePessoal,funcionáriosnenoresdêdezoitoanogemtrabalhonoturno,ingalubreou
ieri.goeo e 

-nem 
menores de dezegseis anos, em quarguer trabalho; podendo existir mênores de

quatórze anos na condiÇão de aprendiz na forma da legj'slaÇão vigente'

2.0 - DECLARÀÇÃO de superveniência de fato impêditj.vo no que diz respeito a participação na

licitaÇão.

conforme exigência contida na Lei 8'666/93, Àrt' 32' §2" o proponente acina guarificado' declara
não haver, .lé . pr"".rrt. data, fato iÍnpeditivo no quê diz !êspeito à habil i tação/palticipaÇâo
na presente licitaÇão, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, êstando ciente da

obrigatoriedade dé inforrnar ocorrências posteriores' Ressalta, ainda' náo êstar sofrendo
p.rr"íid"d" de declaraÇão de idoneidade no ânbito da administraÇão Federô], Estadual, Municipal
àu do Distrito Federal, arcando civiL e criminalmente pela presente afirmaÇão.

O proponente acina qualificado declara ter conhecimento e

ta"p""1iro instrumento convocatório e subnete!-se as condi'ções
aceitar todas as cláusulas do
nele estipuladas.

Local e Data.

NOME /AS S INATURA/CARGO
Representante legal do propÔnênte

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARÀÇÕES DEVERÃO

--'

SER EIÁBORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, OUANDO EOR O CÀSO'



FOLEA 02/02

PROPONENTE :

CNPJ:

4.0 - DEcLÀRÀÇÃo de elaboraçáo independente de proposta.

(identificação completa do representante do licitante), como rePlesentantê dêvidamente
constituÍdo de (identificaÇáo conpleta do licitante ou do con§órcio), dolavante denoninado
(Iicitante/consórcio) , para fins dô disposto no item ?.5.1. do Edital do Pregão Prêsêncial no

OOOO4/202!, declara, sob as penas da lei, em especial o att. 299 do código PenaL Brasileiro,
que :

a) a proposta aplesentada para participar do Pregão Prêsencial n" 00004/2021 foi elaborada de

manêi;a indêpenàente pelo licitante, e o contêúdo da proposta não foi, no todo ou ân Palte'
direta o indirêtamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potêncial
ou de fato do Pregão Presencial 1o OOOO4/2027, por qualquer meio ou por quaLquer Pessoa'

b) a intenÇão de aPresentar a ploposta elaborada pala participar do Pregão Prêsêncial n"
OOOO4/2027 náo fol infomada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potenciaL ou

de fato do Pregão Presencia]. no OOOO4/2021, por qualquer meio ou por quaLquer Pessoai

meio ou po! quatguer pessoa, influi! na decisão de qualguer
de fato do Pregão Presencial n" OOOO4 /2021 quanto a participa!

REF.: PREGÃO PRESENCIAI, N. OOOO4/2021
PREEEITURÀ MIJNICIPÀL DE MOGEIRO

c) que não têntou, Po! qualguer
outro participanEe Potencial ou
ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada
não será, no todo ou eln partê, dileta ou
outro participanEe potencial ou de fato do
do objeto da referj.da licitaÇão;

Local e Data.

NOME /ÀS S INAT TRÀ/CARGO
Rêpresentante Legal do propônênte

OBSERVAÇÃO:
AS DECLAAÀÇÕES DEVERÁO

para particlpar do Pregão Presencial 1' 0OOO4/2021

indiretamente, comunicado ou discutido com guaLguer
Pregáo PresencLaL n" OOO04/2021 antes da adjudicaÇão

e) gue o conteúdo cla proposta apresenEada para participaÇão do Pregão Presencia] Ír" OOOjA/2027

não foi, no todo ou en parte, dirêta ou indiletalente, discutido ou rêcebido de qualquer

integlante da Prefeitura Municj.Pat de Mogej'ro antes da abeltura oficial das propostas' e

f) que está plenamente ciente do teor e da extênaão desta declaração e que dêtém plenos poderes

e lnformaÇões Para firná-Ia.

SER ET,ÀBOBÀDÀS EM PAPEL TIMBRÂDO DO LICITÀNTE, OUANDO FOR O CASO'

)
s



ESIÀDO DA
PREEZIÍT'RA M'![ICTPÀ! DE ID@IRO

coMrgsÃo PERllAtfENtt Dr r.rcrtÀçÂo

AlrExo rrr - EarcÂo PREsEttctAr, Nc 00001/2021

MODELOS DA DECLARÀÇÃO DE REGULARIDADE - HÀBILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIÀI NO OOOO4/2021
PREFEITURÀ MUNÍCIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECIÀRÀÇÃO DE

L0.520 /02.
REGuIÀRIDÀDE pala habilitação previsto no Art' 4o, Inciso vII' da Lei

oproponenteacimagualificado,declara,ernconformidadecomodisPostonoArt.4o,Incisovll,
a. r"i ro.szol02, que está apto a cumprir pl-enamenEe todos os requisÍtos de habi.litaÇão exlgidos
no lespectivo instrumento cánvocatório que legê o certámê acima indicado'

l,ocal e Data.

NOME /ASS ÍNATUR,A/CARGO
Representante legal do propÔnente '

OBSERVAÇÃO:
íórôijü"ç6" osveú sen ELÀB.BÂDA EM pApEL Í,MBRÀDO Do LÍcrTÀNrE, OUAND. FoR o cAso.

d

r-



ESIÀDO DA
PnIETIIORÀ }('!TICIPÀ! DE IÕ@IRO
coÍrgEÃo PrRr AllEt+TE DE t tcuÀÇÃo

ÀNEXO TV - PRTGÃO

MINUTA DO CONTRÀTO

CONIRAEO X": ..../

PRTSENCI,AI. Nc 00004/2021

...-cPL

pelo Prefeito Àntônio .losé Pê!!eira,
na sitio Pintado de Cima, 138 - Àrea

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRA!.'I A PREEETTURA MUNICTPAI DE

MOGEIRO E ., PAB,A EORNECÍMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE

INSTRWENIO NÀ FOR}'IA ABAIXO:

Pelo plesente instrumento particul-ar de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro -
PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, nestê atoAv. Presidente João Pessoa, 47 - centro - Mogêilo -

Brasileiro, casado, EmPresario, residente e

Rulal - Moqeiro - PB, cPE no 840.199.644-91,
Identidade no 3360118 SSPPA, doravante simplesmênte CONTBÀTÀNTE, e do outro lado

, neste ato repÍesentado
residente e doniciliado Dã ....r

Carteira de ldentidade n

representada
doni ciliado
carteira de

., CNPJ no

por ....
CPF n' ..
as Paltes contratantes agsina! o presente contrato,

doravante simPlesmente CONTRÂrÀDO, decidiram
o quaL se rege!á pelas cláusulas e condiÇões

ctáusur.À PBItdlrRÀ - DO3 EONDÀI{EItAOS:

EstecontratodecorredalicitaÇãomodatidadePregãoPresenciaIn.00004/2021,processadanog
têrmosdaLeiFedêraln"1o.52o,de17dê.fulhode2oo2esubsidiarj.amênteaLêiFederafno
ã.ãà4, a" 21 dê .lunho de 1993; Lei CompLehênt at no !23, dê 14 de Dezenbro de 2006; Decreto

M;icipal no 016, de 10 de Návenlro de 20:06 t e legislaÇão pertinente, consideladas as alteraÇões
posterioles das referidas normas.

ctáEsur.Â gtG{rNDÀ - DO OBirlEo:
o presente conrrato .". poi objeto: CoNTRÀTÀÇÁO DE EMPRESA pÀXÀ FORNECTMENTO DE MÀrERrÀl DE

EX;EDIENTE E PAPEI,ARIA PARA PREFEITURA MUNICIPA]. DE MOGEIRO.

o forneclmento deverá ser executado rigorosamênte de acoldo com as condiÇôes expressas negte

instnmento, ploposta apresentada, eiPecificaÇôes técnicas correspondentes ' 
processo de

Iicitaçãonodalidadêe'"gaoP..".,,"iarn.ooooa/zo2leinstluÇõesdocontlatante,documento9
esses que ficam fazendo partes integrantes do prêsente contrato' independente de transcriÇáo; e

será realizado na forma parcelada'

seguintes:

CIÁI'SULÂ ÍERCEIRÀ - DO VAIOR E PRtsÇOg:

o valor total deste contlato, a base do

enLão em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto
oficial, para rêajustamento do preÇo do

o rêajuste poderá ser realizado Por apo

crásstÍt À QurNTÀ - DÀ DOIÀÇâo:
As despesas corlerão por conta da

prêço proPosto, é dê RS

criEsuÍ.À 9t ÀBrÀ - DO ntÀrrgrÀl'lENEo:
ó" pi"ç"" -"o"t.atados são fixos ê ilreajustáveis no prazo de rm ano'

Dentro do prazo de ,iqenciaãá contrato e mediante solicilaÇão do contratado, os preÇos pode!ào

sofrer reajusle após o j-nterlegno de um ano, na mesna proPorÇão da variação vellficada no IPCÀ-

rBGE acumulado, tomando-se pori"". o mês dê apresentação da respectiva proposta, êxcfusivamente

pã.ã á" orrig"ções iniciadas e concluldas aPós a ocorrência da anualLdade'

Nos reajustes subsequentes ao Primeiro, o interregno mlnimo de um ano será contado a partir doa

efêitos financêilos do últino Eeajuste'
No caso de atraso ou não di;l;aÉ; do Índice dê leajustamento' o contratante pagará ao contratado

a importância cafculada p"iã'tr'iai^" valiaÇáo conh;cida' liquldando a diferenÇa correspondente

tão logo seja divulgado o fnai"" definitivá' Eica o contrataào obrigado a apÍesentar memÓria de

aãi.riá taráa".rte aã reajustarnênto de preços do valor lemanescente' sempre que este ocorre!'

Nas aferlÇÕes finais, o rrrãi." ,-,tirir"ào iara reajuste será, obrigatorianente, o definitivo'
caso o índice estabelecldo p; rlalustarnánto venha a ser extinto ou de guarguer forma não possa

nais sê! utj.lizado, sera aa'àlaao, ;n substituiÇão, o que viêr a ser determínado pela legislação

ao lndicê subgtitulo, as paltes elegerão novo
valor remanescentê. por mei.o de têrno aditivo'

stilamênto.

geguintê dotaÇão, Çonstante do orçanento vigente

índice

--'



Recuraos Próprj-os do Municlpio de Mogeiro: LEI MUNICIPA! N 340,/2020 02.010 GABINEI DO PREEEITO

o2.o2o sEc óp eourursrnnÇÃo E PLANEJAMENo o2.o3o sEc DE EDUCAÇÃo CULTURÂ ESPoRTE E r.AzER E

TURISMO O2.O4O SEC DE SÀUDE 81.íS O2.O5O SEC DE ACAO SOCIÀL El.{ÀS 02.060 SEC DE IND COM COMPRAS E

TRÀNSPORTES O2.O7O SEC DE ÀGRICULTURÀ MEIO ÀMBIENTE, PESCÀ E PECUÀÂIÀ O2.O8O SECRETARIÀ DE

]NERÀESTRUTURÀ 02.140 SECRETARIÀ DE EINÀNCAS OO1 RECURSOS ORDINARIOS 3.3.90.30.00 MÀTERIÀL DE

coNswo

cr,Áu$rt A sExDt - Do PÀêtllENE{»:
o pagamento se!á efetuado na Tesoularia do contratante, mediante Plocesso regular, da seguinte
maneira: para ocorrer nO prazo de trj.nta dias, contados do perlodo de adimplemenEo.

ct.ÁUsuÍ.À OITÀ\,À - DÀ§ OBRTGÀçôEg DO CONTBàIÂNTE:
a_Efetuaropaganentorelativoaofornecimentoefeti.vamenterealizado,deâêordocomas
respectivas cláusulas do plesente contratoi
b - Proporcionar ao contratado todos os meios necesgállos para o fiel fornêcimento contratadoi
c-NotificarocontxatadosobrequalquerirregularidadeencontEadaquantoàqualidadedeproduto
folnecido, exerceDdo a mais a.nplá e completa fiscalização, o que não eximê o contretâdo de suas

lesponsabi lidades contratuais e legaisi
d - Designar reprêsentantes con airibuiçóes de Gestor e Fiscal deste contrato, nôs têrmos da

norma vilente, especialnente para acomPanhar e fiscalizar a sua execuÇão' resPectivamente '
párn:.tiaa a contratação de terceiros para assistência e subsídio de infornaÇões pert.inentes a

essas atribuiÇões.

crÁuglrrÀ sÉrDa - Do PRÀzo E DÀ vrcÊNc!À:
O prazo máximo de entrega do objeto ola contratado,
hipóteses previstas no Art. 57, § 1", da Lei 8'666/93,
da emissão do Pêdido de comPra:
a - Entrega: Imediata.
À vigência do presenEe contlato se!á determinada: até
considerada da data de sua assinatura'

que admite prorrogaÇão
está abaixo indicado e

nas condiÇóes e
será considêrado

o final do exercÍcio financeiro de 2021,

, sujeitará o
.86e8?,da
nto) aplicada
do objeto ola
uÇão total ou
damentadas na

cr.Áusur.A solrÀ - DÀs oBBrGrçõEs Do coNTRÀrlDo:
a - Executar devidamente o fornecimento desclito na Cláusula collespondentê do presênte contrato,
dentro dos melhores parânetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade rêIacionada
ao objeto contratual, con observância aos prazos estipuLados;
b.Responsabilizar.seportodososônuseobrigaçõegconcernentesàlegislaÇâofiscal,civil,
tributá;ia e trabalhlsEa, bem cono por todas as despesa§ e compronissos assumidos, a qualquer

iitul,o, perante sêus fornecedoles o; terceiros em razâo da êxecuÇão do objeto contratado;
. _ ú.ritá, preposto capacitado e idôneo, aceito pero contratante, quando da execução do contEato,

que o represente integlaLnente eln todos os seus atos;
d - pernitir e facilitar a fiscalizaÇão do contratante devendo prestar os informes e

esclarecimentos solicitados,
ê-se!áresponsávelPelosdanoscausadosdiretamenteaocontratanteouatercêiros,decorlentes
desuaculpaoudotonaexecuÇáodocontrato,nãoexcluindooureduzindoêssaregponsabilidade
a fiscalizaÇão ou o aconpanhanênto pelo ólgão interessado;
i I llao ."aór, transferii ou subconi.ratar, no todo ou en parte, o objeto deste instrr.rmênto, sen

o conhecinento e a devida autorizaÇão expressa do Contlatante'
S I úuna"r, durante a vigência do contrato, em conpatj'bilidade com .as obligaÇôes assumidas'

todas as condiÇões ae nauiiitãiao e qualificaÇão exigidas no lespectivo processo licitatório,
apresentando ao contratanle os documentos necessários, sempre que solicitado'

crÁust r.À DÉcDÂ - DÀ ÀúTERÀÇÃo E REscrsÃo:
Este contrato poderá ser atierado con a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante

ou por acorclo entre as partes, nos casos prêvistos no Art' 65 ê se!á rêscindido' de pleno

airài-to, conforrnê o disposto nos Àrts' 11 , '18 e 79' todos da Lei' 8'655/93'
O Contratado fica obrigado a acej'tar, nas mesmas condiÇóes contlatuais' os acréscimos ou

supressõesquesefizeremnasconplas,atéolespectlvolimitefixadonoArt'65'§1"daLei
8,666/93. Nenhum acrésclno ão "rlprê""ao 

poderá excLder o limitê estabelecido, salvo as suprêssões

resultantes de acordo ceLebrado entre os contratantes'

CT.IÁI'8UIÀ DúCDq PRNGTBÀ - DO RECEBIIúNAO:
Exêcutado o presente contrato ê obselvadas as condiÇóes de adimplemento das obrigaÇÕes pactuadas,

os procedimentos e prazos pai"- t"ttu"t o seu objeto. pelo conEratante obedecerão' conforme o

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

eIáÚSuIÂ DúCDC SEGI,NDÀ - DAs PET{AI.IDADES I

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇôes assum-idas e preceitos legais
l-."ir.i.a., 'garantida a prévia deflsa, às seguintes penalidades previstas nos Arts

iái À.eeezóli a - adveltência; b - murta de mora de o,5t (ze!o vllguLa ci.nco por ce

sobre o valor do contrato Por dia de atraso na entlega, no inlcio ou na exêcuÇão

ãã"ti"i.ao, c - nurta ae roi (aez por cento) sobre o valor contratado pela inexeÇ

;;;;i;i-ã. contrato; d - sinultanàamênte ' qualquer das penatidadês cabíveis fun

iei 8.666193 e na Lei f0.520/02'

cráEgur.À DÉcDÃ rBR@rR^ - DÀ coMPÉNEÀÇÃo Ert{ÀNcErRÀ:



Nos cagos de eventuais atrasos de pagamento nos termos destê instrumento, ê desde que o Contratado
não tenha concorrldo de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaçáo financeira,
devida dêsde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento

da palcela. Os encaEgos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento gerão calêulados con
utj.lizaÇãodaseguintefórmula:EM=NxvPxI,onde:EM-êncargosmoratórios;N=númêrode
dj-as entre a datà plevlsEa para o pagamento e a do efetivo pagahento; vP = valor da palcela a

serpaga;eÍ=ÍnáicêdecompensaÇãofinanceila,asaimapurado:I=(TX+100)+365,sendoTX
= percêntual do IPSA-ÍBGE acrmulado nos úItinos doze meses ou, na sua falta, Dm novo indice
ad;tado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para
a compen;aÇão financeira venha a se! extinto ou de qualquer forma não possa nais ser utilizado,
será àdotaào, en substituiÇão, o que viêr a ser deterninado pela legislação então em vj.gor.

crÁusul.À DÉcrr'a QuÀRlA - Do EoRo:
Para dirimi! as questões decorrentea dêste
Itabaiana.

contrato, as partes eleqem o Poro da Conarca de

E, po! estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato etn 02(duas) vias' o

assinado pelas partês e por duas testemunhas.

de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRÀTADO

qual vai

deMogeilo - PB, .

PELO CONTRÀTANTE




