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ESTÀDO DÀ BÀ
PREFEITUBÀ MUIIICIPÀI DE }IOGEIRO

coMlssÃo PERl.tAt{ENrE DE LrCrIÀçÀO

EDITÀT Licitaçâo
PROCESSO ÀDMTNTSTRATTVO N" PP 00006/2021
r.rcrrÀçÃo No. 00006/2021
MODALIDÀDE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 47 - CENTRO

cEP: 58375-000 - Te1.: (83) 32661033.
MOGEIRO PB

O órgão Realizador do Certamê acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-67, doravante
dan@inado si&plesaêatê ORC, forna público para conhecj.mento dê quantos possêm interessar que

fará realizar através do Pregoêiro oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 07:00 horas
do dia 26 de .laneiro de 2021 no êndereÇo acima indicado, IicitaÇão na modalidade Pleqão Presencial
rL" 00006/2027, tipo menor preÇo, e sob o regime de tarefa; tudo de acordo com este instrr.mento
e êm observância a Lei Federal n' 10.520, de 1? de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federaf
n" 8.666, de 21 de Jurüo de 1993; Lei Complemêntar n'123, de 14 dê Dezenbro de 2006; Decreto
Municipal no 016, de 10 de Novêmbro de 2006; e legislaÇáo pêrtinentê, consideradas as alteraÇões
posteriorês das refêridas normas; conforme os critélios e procedimentos a sequir dêfinidos,
objetivando obter a melhor proposta para: CoNTEATAÇÃO DE EMPRESA PÃFÀ LOCÀÇÃO DE EQUIPÃMENTOS

DE INEORMATICÀ PÀRÀ ATENDER A ADMINISTRÃÇÁO DIRETA DESTE MUNICIPIO.

1. O.DO OB.,EÍO
1.1.Constitui objêto da plesente licitaÇáo: coNTRÂTAÇÁo DE EMPRESA PÃRÀ LOCAÇÃO DE EQUIPÃMENTOS

DE INFORMATICÀ PA.RÀ ATENDER À ADMINISTRÂçÃO DÍRETA DESTE MUNÍCIPIO.
1.2.As especificaçóes do objelo ora licltado, encontrâm-se devidamente detálhadas no
correspondente Termo dê Rêferência - Anexo I deste Instrlrmênto.
1.3.A contrataÇão acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificaÇões técnicas e informações complementales que o acomPanhafl, quando fol o cago,

5uitifica-se: pela nêcêssidade da devida êfetivação dê sêrviÇo para suprir demanda êspecífica -
óonrnaraÇÃo DE EMPRESA pARÃ LocAÇÃo DE EOUTPAMENToS DE ÍNEoRMÀTrcÀ PARA ATENDÉR A ADMTNTSTRAÇÃo

DIRErA DESrE MUNICIPIO -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevantê medida de
interêsse público; e ainda, pela nêcessidadê dê desenvolvimênto de açõês continuadas para a

promoção de atividades pertinentes, visando à maximizaÇáo dos recursos em rêIaçáo aos objetivos
programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.
1.4.Salienta-se que na referida contrataÇão, não será concedido o tratamento difêrênciado e

sirnplifj.cado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Portê, nos termos das disposiÇões
conlidus nos Arts. 41 e AB, da Lêi Complementa! n" 723/2006, por estalem presentes, isolada ou

simuLtaneamente, as situações previstas nos incisos II ê I1I, do Àrt. 49, do mêsmo diploma
1egaI, Eica, no entanto, assegÍutado a ME e EPP o tratamento difêrênciado e §implificado previsto
nos demais Àrtigos do capítulo v, seÇão I, da Lei n". 723/06.

2-O.DO r.OCÀr E DAtÀ E DA IITPUGNÀçÀO DO EDrlÀ!
2.1,Os envêlopes contendo a documentação relativa à Proposta de preços ê a habilitaÇão para
exêcução do objêto desta lj.ci-taÇão, deverão se! entregues ao Prêgoêiro até as 07:00 horas do

dia 26 de Janeiro de 2021, no endereÇo constanEe do preâmbulo deste inst mento. Nêste Ínesmo

loca1, data e horáxio será tealizada a sessão pública para abêttura dos rêfêridos envêfopes.
2.2.InformaÇõês ou esclatecimentos sobrê esta licitação, sêrão pxestados nos horários normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3-Oualquer pessoa - cidadão ou licitante - poderá solicitar esclarêcimentos, providências ou

impuqnar o ato convocatório deste celtame, sê manifestada po, escrito ê dirigida ao Pregoeilo,
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimênto das plopostas.
2.4.Cabe:-á ao ptegoêiro, auxiliado pêlos setorês responsáveis pelâ elaboraÇão dêste ato
convocatório e seus anêxos, dêcidir sobrê a pêtição no ptéIzo de até 24 (vinte ê quatro) horas,
considexado da data êm que foi devi.damênte .ecêbido o Pedido.
2.5.4 respêctiva petição será apresentada da aêguinte forma:
2.5,l.proiocoIizando o origina.I, nos hor.ários dê expedientê acima indicados, êxclusivamentê no

sêguinte êndêreÇo: Àv. Presidente Joâo Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB

3.0 .DOS EI,EI4NTOS PÀRÀ LICTTÀçÃO
.Àos participantes, serão folnecidos os §êguintes elêmêntos:



3.1
3.1
3,1
3.1

3.2

.I.ANEXO I - TERMO DE REEERÊNCIA _ ESPECIFICAÇÕES;

.2.ÀNEXO II _ MODELOS DE DECLARAÇÔES;

.3.ANEXO ITT - MODELO DE DECIÀRÀÇÃO DE REGULÀRIDÀDE _ HÀBTLITAÇÁO'

.4.ÀNEXO IV - MTNUTÀ DO CONTBÀTO.

.A obtenÇão do Edital poderá ser feita da seguinte forma:

.1.Junto ao Pregoeiro: gratui.tamentê; e

.2.Pe]os sites: wuv. nogeiro. pb. gov. br/ficitacoea; wúw.tce.pb'gov.br.

'!. O. DO ST'PORÍE I,EGA!
4 , 1 . Esta ticitaÇão rege!-§e-á pela Lêi Federal no 10. 520, de 17 de .lulho de 2002 e

subsidiariamente a Lei Eêderal n.8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementa! no 123, de 14

de Dezêmbro de 2006; Dêcreto Municipal no 016, de 10 de NoveÍüro de 2006, e lêgislaÇão pertinente,
consideradas as altelações posteriores das referidas nofln;rs; que ficah fazendo partes integrantes
deste instrumento, independente de transcliÇão.

5. O.DO PRAZO E DOrÀçÃO
5.1.O prazo máximo para a execuÇáo do objeto ora licitado, confoíne suas caractêrístiêas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo
lndicado ê será considerado a parti! da assinatura do contrato:

Inlcio: 3 (t!ês) dias;
conclúsão: 11 (onze) meses.

5.2.O serviço será executado de acordo com as especificações definidas no correspondente Termo

de Referência1, anexo a este instrumento.
5.3.O prazo dê vigência do colrespondente contrato será determinado: até o final dô exêrclcio
financàiro de 2O2lt consi.derado da data de sua assinatula; podendo ser prorrogado nos termos do

Àrt. 57, da Lei 8.666/93.
5.4.As despêsas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da sêguinte dotaÇão:
Recursos Próprios do l.tunicÍpio de Mogeiro: LEI I'ÍUNICIPAI 340/2020 02.010 GÀBINETE DO PREEEITO

04 L22 2OO2 2003 IíÀNUTENÇÁO DAs ATIVIDADES DO GÀBINETE DO PREFEITO 02.020 sEC DE ÀDMIN. E

PLÀNE.]ÀHENTo 04 122 2OO3 2006 MÀNUTENÇÃo DAS ÀTIVIDADES DÀ sEc DE ADM E PLANE.TÀM 02.030 SEC DE

EDUcAÇÃo cul,ruRÀ EspoRTE E LÀZER E TURrsMo 12 122 2006 2948 MÀNurENÇÃo DA sEc. EDUcAÇÃo, cul,r,
Esp, LAZER E TURTSM 3.3.90.39 0o 111 ourRos sERvrÇos DE TERcErRos - PEssoA ,fuRÍDrcA 02.040 sEc

SAUDE FMS 10 301 2OO7 2042 MANUT DÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNTCIPAL DE SAUDE 3.3.90.39 OO 211

OUTRos sERVÍÇos DE TERCEIROS - pEssoA ,,URÍDICA LO 722 OoO4 2920 MANUTENÇÃo DÀs ÀTIVIDADES DA

SECRETARIA DE SÀÚDE O2.O5O SEC DE ACAO SOCIAL EI4AS 08 244 2OO8 2O4O MANUT. DA SEC. DE ACAO

SOCIA]. 02.060 SEC. DE IND. COM. COMPRÃS E TR,ANSPORTES TT 122 2012 2950 MANUT. DÀS ATIV. DE SEC.

DE IND. COM COT.'PRÂS E TRANSP. O2.O7O SEC DE ÀGRIC. MEIO ÀMBIENTE, PESCA E PECU 20 I22 2O1O 2066
MÀNUT. ÀTIV. ADM. DÀ SEC. DE AGRIC. E MEIO ÀMB]ENTE O2.O8O SECRETARIÀ DE ÍNERÀESTRUTURÀ 15 452

2OO9 2O'T 3 MANUTENCÀO ÀTIVIDADES ÀDMINISTRATIVAS DÀ SEINFRÀ 02.140 SECRETARIA DE FINÂNCÀS 04 123

ooo4 2088 MÀNUTENÇÃO DÀS ATTVTDÀDES DÀ SEC DE FrNÀNÇÀS 3.3.90

6.0.DÀg COlrDrçôEg DE PlRrrcr PÀçÀo
6.1.Os proponentes que desejarem participar deste certamê deverão entregar ao Pregoei!o dois
envelop;s iechados indicandó, resfectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidanente
identiij,cados, acompanhados da respectiva decLaraÇão de cumprinento dos requisitos de

habilitaÇão, nos termos definidos nêste instrunento convocatório'
6.2.A participaÇão neste certarê é aberta a quaisquêI interessados, inclusivê as Microempresas,
ampresas de Peque[o Porte e Equiparados, nos termos da legislaçáo vigente'
6.ã.uao poaeraó Participar os intelêssados que se encontrem sob o regimê falimentar' emplesag

estrangeiras gue não funcionem no pals, nem aqueles que lenham sldo decLarados inidôneos para

Iicitar ou contlatar con a ÀdministraÇão Pública ou que êstejam cumprindo a sanÇáo de suspensão

do dirêito de licita! e contratar com o oRc.
6.4.Os licitantes que desejalem enviar seus envelopes Proposla de Preços e DocumentaÇáo via
postal - com Aviso àe Recebimento ÀR -, deverão lemetê-los em tempo hábil ao endereÇo constânte
ão preâmburo deste instrumento, aos cuidados do preqoeiro - Flaviano crebson Àraújo. Não sendo

rig;rosamente observadas a9 exigências deste itern, os respectivos envelopes não selão aceitos e

o iicitantê, portanto, dêsconsiderado para efeito de participaçáo no certanê '
6.5.QuandoobservadaaocorrênciadaentregaapenasdosenvelopesjuntoaoPregoeiro'sena
permanência de rêpresentante credenciado na lespectiva sessão Pública, ficará subentendido que

o ficitantê abdi.cou da fase dê lancês verbais'
6.6.É vedada à palticipação em consórcio.

7.0.DÀ REPRESENEÀÇÃO E DO CAEDENCIA}IENIO
7.1,O lj.citante deverá se aprêsental, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso,

através de um representante, com os docrmentos que o cledenciam a partj.cipar destê procedinento
Iicitatório, inclusive con poderês para formulaÇáo de ofertas e lancea verbais. cada licitante
credenciará apênas ün repre;entânte quê será o único admitido a intervir nas fasês do certame

na forma prevista neste instruÍnento, podendo ser substituido posteriormente por outro devj.damente

credenciado..l.2.Paraocrêdenciamentodeverãoseraplesentadososseguintegdocunentos:
? . 2. 1 . Tratando-se do representante leqal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente registlado no órgão competentê, no qual estêjam exprêssos 9êus

poderes para êxercer direitos e assrmir obrigaÇões em decorrência de taL invêstidura;
7.2.2.Tratando-se dê Procurador: a procuraÇão por instrumento público ou palticula da gual

constem os necessários Poderês para forrnular verbalmenle lances, negociar preÇo f i rma!
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declaraÇôes, desistir ou apresentar as razôes de recurso e praticar Eodos os demais atos
pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrunento de constituição da empresa,
quando for o caso, que comprove os poderes do nandante para a outorga. Na hipótese de procuraÇáo
seja particular daveró..r Eaêonhaêidr â firDr @ orrtóEio do raqrctlvo !Ígartárlo.
7.2.3.O lepresentante legal e o procurador deverão identificar-se apreEentando docunento oficial
que contenha foto.
7.3.Estes documentos deveráo ser entregues ao Pregoeiro - anteg do inlcio da sessão púbIica -
em original, po! qualquer processo de cópia autenticada por cartório conpetente, pelo Pregoeiro
ou membro da Equipe de Apoio.
7.4.4 não apresentaÇão ou ainda a incolreÇão insanávef de qualquer dos documentos de
cledenciamento impedirá a participaÇão ativa do representante do licitante no plesente certarne.
Esta ocorrência rrão inabilitará srmariamente o concorrente, apenas perderá o direito a
Ínanifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeiro recêberá
legularmente do leferido concorrente seus envelopes, declaraÇóes e outros elenentos necessários

participaÇão no certame, dêsde que apresentados na forma definida neste j.nstrunento.
.5.No momento de abertula da sessão pública, cada licitante. por intermédio do seu representante
evidamente credenciado entregará ao Pregoeilo, en separado de qualque! dos enveLopes, a seguÍnte
ocurÍrentação:

l,DeclaraÇão de ElaboraÇão fndependente de Proposta - Ànexo II.
2.DeclaraÇão dando ci.ência de que cumple pLenamente os requisitos de habilitaçào,
10 - Anêxo lII; e
3. complovaÇão de que o licitante se enquadra nos ternos do Àrt. 3'da Lei 123,/06,

caso, sendo considerado microemplesa ou emPresa de Pequeno porte e recebendo, portanto,
tratamênto difelenciado e simplificando na fonna definida pela legislaÇão vigente, TaL
comprovaÇão poderá ser fei.ta através da apresentação de qualquer un dos seguintes documentos, a
critério do IicitanEe: a) declaração expressa formalrnente assinada por profj.ssional da área
conEábil, devidamente habilitado; b) celtidão simplj.ficada enitlda pela junta comercial da sede
do licitante ou equj-vaLente, na forma da IegislaÇão pertj.nente. À ausência da lefêrida decl.aração
ou certidão simplifj-cada, apenaE neste caso pa!a conprovação do enquadraiflento na forma da
IegislaÇão vigente, não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante, apenas perderá,
durante o plesente certame, o direito ao tratamenEo diferenciado e simplificado dispensado a ÀrE

ou EPP, previstos na Lei 123106:
7.5.3.1.O Plegoeiro poderá promover diligência, na forma do Art. 43, §3o, da LeL A.666/93,
dêstinada a esclarecer se o licitanEe é, de fato e de direito, considelado microempresa ou
empresa de pegueno porte.
?.6.Quando os envelopes Proposta de PleÇos e Docunentação forem envlados via postal, a

documêntação !elacionada nos itens 'l .5.7, 1 .5.2 ê 7,5.3 deverá ser aprêsentada dentro do envêlope
Proposta de Preços.

8. O.DA PROPOSTÀ DE PREÇOS

8.1.À proposta deverá se! apresenEada en 01 (uma) via, dentro de enveLope lacrado, contendo as
seguj.ntes indicaÇões no anvelso:

PREEEITURÀ MUNICI PAÍ, DE MOGEIRO
pRoposrÀ DE PREÇos - PREGÃO PRESENCTÀL N'. 00006/2021
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

8.2.proposta elabolada em consonância com as especlficaÇões constantes deste j.nstrunento e seus
elemêntos - Àlexo I -, em papel tirnbrado da enpresa, quando for o caso, assinada por seu
replesentante 1egal, contendo no correspondente item cotado: discrininaÇáo e outraa
caracterlsticas se necessálio, quantidade e vaLores unitário e total expressos em algarismos.
8.3,Será cotado um único pleÇo para cada item, com a utilizaçáo de duas casas deciÍnais. IndicaÇáo
em contrário es!á sujeita a correÇáo obselvando-se os seguintes critérios:
8.3.L.Ea1ta de dlgitos: serão acrescidgs zeros;
B.3.2.Excesso de dÍgitos: sendo o primeiro digito excedente nenor que 5, todo o excêsso sê!á
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dlgito anterj.or para mais e os demais itens
excedentes suprimidos'
g.4.À proposta dêverá ser rêdlgida en llngua portuguesa e em Ínoeda nacional, êlaborada com

clatêza, ;em alternativas, rasuras, êmendas e,/ou entrelinhas. Suas folhâs rubricadas ê a últimâ
datada e assinada pelo responsável, com lndicação: do valor total da proposta em afgarisnos,
dos prazos de entrega ou exêcuÇào, das condições de pagamento, da sua validade que não poderá
ser inferior a 60 dias, e outras informaÇões e observações pertinentes que o licitante julgar
necessárias,
8.5.Existindo discrepância entre o preÇo uni.tário e o valor tota.L, resultado da nultiPlicaçáo
do preÇo unitário pela quantidade, o preÇo unltário prevalecerá,
B.6.Fica estabelêcido gue havendo divexgência de preços unltários para um mesmo produto ou
serviÇo, prevalecerá o de menor va1or.
8.?,No caso de alterâçâo necessária da proposta feita pelo Pregoeiro ê suâ Equipê de Apoio,
decortênte exclusivamentê dê incorreÇões na unidade de Ínedida utilizada, observada a devida
PTOPorcionalidade, bem como nâ nultipficação e/ou soma de valoles, prevalecerá o valo!
8.8. A náo indicaÇáo na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condiçõês d
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9.0
9.1

ato convocatórj.o e, poltanto, serão consideradas as determinaÇões nele contidas para as referidag
exigências não sendo suficiente motivo para â desclassificaÇão da proposta.
8.9.É facultado ao Iicitantê, apresentar a proposta no próprio modelo fornêcido pelo ORC. desde
que esteja devidamente Preenchj.do,
8.10.Nas IicitaÇões para aquisiÇão de mercadorias o participanEe lndicará a oriqen dos produtos
ofertados. À evêntua1 falta da referida indicaÇão não dêsclassifj.cará o Iicitantê.
8.11.Será descLassificada a proposta que deixar de atender as digposições deste instrumento.
8,12.Eica facultado ao ticitante a apresentaÇão da proposta tanlén em nÍdia, ou seja, em cD ou
PENDRIVE .

.DÀ EABII.IIÀçÂO

.Os docrmentos necesgários à habilitaÇão dos licitantes, deve!ão ser apresentados ên 01 (una)
via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicaçÕes no anverso:

PREEEITURÀ MUNICÍ PÀI DE MOGEIRO
DOCOI,ÍENTAÇAO _ PREGÃO PRESENCIÀL N'.
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00006/2021

o ENVELoPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elernentos:

. PESSOA JURÍDTCA:

.1,Plova de inscriÇão no Cadastro Nacionaf de Pessoa Jurídj.ca - CNPJ.

.2.Prova de inscriÇão no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede do
itante.
.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 9e
tando de sociedades conerciais, e, no caso de sociedades por aÇões, aconpanhado de documentoa

de eleiÇão de seus adninistradoles. Inscri.ção do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria en exerclcio. Dêcreto de autorizaÇão, em se tratando de enpresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para
funcionamênto expedj.do pelo ólgâo competente, quando a atividade assim o êxigir, Rêgistlo
comercial, no caso de empresa individual. Estas exigências não se aplicam ao l-icitante gue,
quando da etapa de credenciamênto no certatnê, já tenha apresentado de forna reguLar nos termos
do presente instrumento convocatório, a refelida docuhentâção sglicitada nestê subitem.
9.2.4.Balanço patrimonial e demonstraÇôes contábêis do úItimo exerclcio soc1aI, já exigÍveis e
apresentados na forma da lei, con indicaÇão das páginas correspondentes do livro diário en que
o mesmo se êncontra, ben como apresentaÇáo dos competentes ternoa de abertura e encerramênto,
assj.nados por profissional habiLitado e devidamente registrados na junta comercial conpetente,
vedada a sua substituição por balancêtes ou balanços provisórios. rratando-se de êmprêsa
constitulda há menos de u]n ano, ou aquêla que ainda não tenha realizado o fechamento do seu
prlmeiro ano de exj.stência no prazo legal, poderá apregentar o BalaÇo de Àbertura asslnado por
profissional habil-itado e devidamente rêgistrado na junta comerciaL competente.

,s.Regu1aridadê para com a Fazenda Federal - Celtidão Negativa de Débitos Relativos aog
butos Fêderais e à Dlvida Àtiva da União,
.6,Certidões negativas das Fazendas Estadual ê Municipal da sede do licitante, ou out!o
ivalente, na forma da lei.
,?,Conplovação de regularidade lelativa ao Eundo de Garantia por Tempo de ServiÇo - EGTS,

esentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecida pela caixa EconÔmica Federal
.8,Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JustiÇa do frabal-ho, mediante a

apresentaÇão de cêrtidáo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos tesnos do Título VII-A da
ConsolidaÇão das Leis do Tlabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1" de maio de 1943.
9. 2. 9. DeclalaÇão do licitante: de cumpliÍnênto do disposto no Art. 7o, Inciso xxxlll, da
Constituição Fedela1 - Art, 21 , Inciso v, da Lêi 8.656193; de superveniência de faEo iÍPeditivo
no que diz respeito à palticipaÇão na licitaÇão; e de subÍÍreter-se a todas as c1áusulas e

condiÇõês do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anêxo II.
9.2,1O.certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
Iicitante, no náximo 30 (t!inta) dias da data previst.a para abertula das proposLas.
9.2.11.Comprovação de capacidade de desempenho anterio! satisfatório, de atividade igual ou
assemeLhada ao objeto da licitaÇão, feita através de atestado fornecido por pessoa jurldica de
direj.Eo púb1ico ou privado.
9.2.12.Atvará de localização e funcionamento e/ou dec]-araÇão da Prefeitura do local da sede da
Flrma, informando quê a nesma funciona no endereço mencionado nos documentos.

9.3.Os documentos de Habil-itação deverão ser organizados na ordem dêscrita neste ingtrumento,
precedidos por um indlce correspondente, podendo ser apresentados êm original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório compêtente. pelo Pregoêiro ou membro da Equipe de
Apoio ou publicação etn órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitanente
leglveis, seln conter borrões, !asu!as, emendas ou entle1inhas. dentro do prazo de validade, e

encerrados em envelope devidamente lacrado e indêvassável. Po! ser apenas tnna formalidade que
visa facilitar os trabalhos, a ausência do referido Índice não inabj.litará o licitante.
9.4.À falta de qualguer documento exigido, o sêu vêncimento, a ausência das cóPias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticaÇão pelo Pregoeiro ou melnbro da Equipe de Àpoio
oudapublicaÇão en órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitação fora
do ênvelope espêcífj.co, tornará o respêctivo licitânte inabilitado- ouando o to for
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obtido via Internet sua lêgali.dade será conprovada nos endeleÇos êIetrônicos corr ondêntes.



Poderá ser utilizada, a critério do Pregoei!o, a docunentaÇâo cadast!a1 de folnecedor, constante
dog arguivos do oRc, para conprovação da autenticidade de êIêmêntos âpresentados pelo licitante,
quando for o caso.

10 . O . DO CRTTÉRTO PÀRÀ i'I'I6ÀT.IENTT)
10.1.Na seleção inj.cial das propostas para identificação de quaj.s irão passar a fase de lances
verbais e na classificação final, obselvadas as exigências ê procedimentos definidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério de nenor preÇo aprêsentado para o
corresPondente ltern.
10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o
disposto no Àrt, 30, §2o, da Lei 8-666/93, a classificaÇão inicial para a fase de lances verbais,
se fará através de sorteio.
10.3,Na presente licitaÇáo - fase de lances -, se!á assegurada como critélio de desenpate,
prêfêrência de contrataÇão para as microempregâs ê empresas de pequeno portê.
1O.4.Para efeito do disposto nestê instrumento, entende-se po! enpate - fase de lances -, aquelas
situaÇões em que as propostas apresentadas pefas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguaig ou até 05t (cj.nco por cento) supeliores ao melhor preço.
lo.s.Ocorrendo a situaçào de empate - fase de lances - confolme acina definida, proceder-ae-á
da seguintê fonoa:
10,5.1.A microempresa ou emprêsa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresenEar nova proposta no ÍnáxiÍno de 05 (cinco) minutos após o encerranento dos Iances, sob
pena de preclusão
10.5.2,Não ocolrendo a contrataÇão da microempresa ou empresa dê pequeno porte, na forma do item
anterior, sêráo convocadas as dêÍnais remanescentes quê por ventuta se enquadrem na situaçáo de
enpate acima dêfinida, na ordem de classificação, Para eKerclcio do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microenpresas e empresas de pequeno
poltê quê se êncontretn no intelvalo êstabeLecido como situação de empate, será lealizado gortêio
entre elas pala que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melho! oferta.
10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, eÍn gue foi observada a situação
de empatê ê assêgulado o tratamento difêrenciado a nicroenpresa e empresa dê pegueno porte, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposea originalmente vencedora do certame.
10.7,4 siEuaÇão de empate - fase de lances -, na forma acima def1n1da, somente se aplica!á
quando a mêlhor oferta inicial não tivê! sido apresentada por microemprêsa ou empresa de pequeno
Porte.

11.0.DÀ ORDEM DOS ERÀBÀI.EOS
11,1.para o recebimento dos envelopês e inÍcio dos trabalhos será obselvada ura tolerância de
15 (quinze) ninutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos enveLopes,
nenhum outro será aceito.
11.2.Declarada aberta à sesgão pú.blica pelo Pregoeiro, se!á efetuado o devido credencj.arnento
dog interessados. Somente participará ativamente da reunião wn replesentante de cada licitante,
podendo, no êntanto, ser aggistida Po! quatquer pessoa gue se intereggar.
11.3.O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes náo inpedirá a efetivaÇâo
da reunião, sendo que, a sinples participaÇão neste cêrtame implica na total aceitaÇão de todag
as condições estabelecj.das neste Instrumento ConvocatóÍio ê sêus anexos.
11.4.En nenhuma hipótese se!á concedido plazo para a apresentaÇão de documentação e/ou
substituiÇão dos ênvelopes ou dê gualque! elenento exigido e não apresentado na reunião destinada
ao recebimento das proPostas de PreÇos.
11.5.O Pregoeiro recebe!á de cada reprêsentante os envêIopes Proposta de Preços e Documentaçáo
e a declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumPre plenamente oa

requisitos de habilitaÇáo.
11. 6, posCeriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rublicará o geu conteúdo juntamente
com a sua Equlpe de Apoj,o, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências
constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que exaninêm a docu.nentaÇão
neles contidas.
11,7,prossêguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observaÇões porventura
formuladas pelos licitantes, dando-fhes ciência, en seguida, da classifj.caÇão inicial, indicando
a proposta de menor preÇo e aquelâs êm valores sucessivos e superiores êm até dez por cento,
relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entrêtanto, se assim julgar necessário,
podexá divulgar o resuLtado ntuna nova reunião.
11.8.Náo havêndo para cada item licitado pelo nenos três propostas nas condiÇões acima definidas,
serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o náximo dê taês, quaisquer que
sejam os prêÇos oferecidog.
11.9.8m seguida, será dado inÍcio à etapa de apresentaÇão de lances verbais pêIos rePresent.antês
dos licitantes inicialmente classificados, que dêverão ser formulados de forma sucêssiva, en
valoles distj-ntos e declescentes, a pa!tlr do autor da proposta de maj.or preço. Sêrão lealizadas
tantas lodadas de }ances verbais quantas sê fizerêm necessárlas. Esta êtapa poderá ser
interrompida, marcando-se uma nova sessão públj.ca para continuj.dade dos trabalhos, a critério
do Pregoêilo.
11.tO.Nâo serão aceitos Lances com vafores irrisólios, incompatlveis com o valor orçado, e

deve!ão sêr efetuados em unidade monêtária nacional. A desistência em apresentar lance verbal,
quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusáo do licitante apenas da et
verbais para o corre€pondente itêm cotado e na manutenÇáo do ú1tino pleÇo apre
efeito de classificaÇão final das propostas.

a a de lances
ado, para



11.11.Dec1arada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabiLidade da plijneira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
11.12.Sendo aceitáve] a proposta dê menor preÇo, será aberto o envelope contendo a documêntaÇão
de habilitação somente do licitante que a tiver forrnuLado, para confirmaÇão das suas condições
habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento
convocat.ório, o Iicitante se!á declarado vêncedo!, sendo-lhe adjudicado o respectivo iten,
objeto deste certajne, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso.
11.13.Se a oferta náo for aceitável ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias,
o Pregoeiro êxamina!á as ofertas subseguêntes, na orden de classificaÇão, vêrificando a sua
acêitabilidade e procedendo à habi.l.itaÇão do proponente, e assim sucessiv.Lmente, até a apuração
de uma proposta que atenda as disposições do instrumênto convocatório.
11,14.Da leunião lavra!-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocortências
e que, ao flnal, será agsinada pelo Pregoeiro, sua EquiPe de Apoio e licitantes presentês'
11.15.Em decorrência da Lei Complenentar 123l06, a comprovaÇão de reqularidade fiscal e
trabalhi.sta daa microempresas e eÍnpresas de pequêno porte somente será exigida para efeito de
assiDatura do contrato, observando-sê o seguinte procedj.mento:
11.15.1,4s microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da parEicipaÇão nesta
licitaÇão, dêverão apresentar toda a documentaÇáo exigida para comprovação de regularidade
fisca] e trabalhista, dentrê os documentos ênumerados nêstê instlr]Inento para efeito de
HabifitaÇão e integrantes do envelope Documentaçáo, mesno que esta apresente alguma restriÇão;
11.15.2.Havendo alguma lestriÇão na comprovação da regularidade fiscaL e trabalhj.sta, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo terrno inicial correspondêrá ao momento em que
o licitanEe for dêclalado vencedo!, prolrogáveis por igual periodo, a critério do ORC, pala a
regulalizaÇão da documenEação, pagamento ou parcelanento do débito, e êmissão da eventuaj.s
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.15.3.4 não- requla ri z aÇáo da docr.mentaçáo, no plazo acima previsto, inplicará decadência do
dileito à contratação, sern prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitanEes rernanescentes, na oldem de classificaÇão, para assinatura
do contrato, ou revoga! a licitação.
11.16.Os docunentos apresenlados pelos licitantes no Credenciamento e os elelnentoa constanteg
dos ênvelopes Proposta de PleÇos e DocumentaÇão que folem abertos, serão retidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos do plocesso, No mesmo contexto, o envelope Documentação, ainda lacrado, do
ficitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa conpetitj.va gue não for retirado por
seu representante legal no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de honologação do
presente certame, será sulrlariamente destruldo.

12.O.DO CRrEÉRrO DE tCEUÀBtLrrrÀDE DE PREçOS
12.1.Havendo ploposta ou lance vêncêdo! com valor para o respectivo item lelacionado no Anexo f
- Termo de Referência - Especificações, na coluna código:
12.1.1.Con indÍcios que conduzah a uma prêsunÇão lelativa dê inêxequibilidade, pelo critério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93t êm tal situaÇão, náo sendo possível a imediata
confirmaÇão, poderá ser dada ao licitante a oportunj.dade de denonstrar a sua exequibilidade.
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos prêços,
confolme parâmetros do mesmo Art, 48, Ir, sob pena de desconsideração do item'
12.2.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticanente a proposta, quando fo!
o caso, apenas o item correspondentê.

13.0.DOg RICORSoS
13.1.DecIarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadaÍrente a

intenção de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4o, rnciso xvIII, da Leí L0.52o/02.
13.2.O acolhimenEo do recurso importa!á a invalidação apenas dos atos insuscetlveis de
aploveitarnento.
13.3.À falta de manifestação imediata e motivada do licitante inportará a decadência do direito
de rêcurso e a adjudicação do objêto da licitaÇão pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.4.Decididos os recursos, a autoridade superj.or do oRc fará a adiudicaÇão do objeto da
Iicitação ao ploponênte vencedor.
13.5.O recurso sexá dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Prêgoeiro, devendo
ser protocolizado o origlnal, nos hgrários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas,
êxclusivamente no seguinte endêreço: Av. Presidente João Pesgoa, 47 - centro - Mogeiro - PB.

la . o.DÀ BOr@rJoGÀÇÃo E ÀDaroDrcrÇÃo
14.1.Conc1uÍdo a fase competitiwa, ordenada às propostas apresenladag, analisada a documentação
de habilitaÇão e observados os recursos porventura j.nterpostos na forma da legi§laçâo vigent.e,
o pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvoLvidos no certate, remetendo-o a
autoridade superio.r do ORC, juntâmênte con os elemêntoa constitutivos do processo, necêssários
à Adjudicação e Homologação da rêspectiva licitação, quando for o caso.
14.2.À autoridade superior do oRc poderá, no entanto, tendo em vista sêmpre a defesa dos
iDteresses do oRc, discordar ê deixar de homologar, total ou Palcialmênte, o lesultado
apresenEado pelo Pregoej.ro, lewogar ou considerar nula a Licitação, desde que apresente a devida
fundamentaÇão exigida pela legislação vlgentê, resguardados os direitos dos licitantes.

15.O.DO CONTRâIO
15.1-.Após a homologaÇão pela autorj.dade superio! do ORC, o adjudicatário
dentlo do prazo de 05 (cinco) dias consêcLltivos da data dê recebimento da
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o respectivo contlato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as nodalidades permiti.das
pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofre! alteraÇões nos termos definidos pela referida norrna.
15.2.Não atendendo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocollendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante pelderá todog os direitos que porventura tenha obtido como
vencedor da licitaçâo.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato
no plazo e condições estabeLecidos, convocar os licitantes remanêscêntes, na ordem de
classificaÇão e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do Iicitante vencedor.
15.4.O contrato que eventualnenCe venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá se!
alterado con a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre ag
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Alts, 11 , '18 e 79, todos da Lei 8.666193; e executado sob o regime de tarefa.
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscinos ou
suprêssôes que se fj.zeren nos serviÇos, até o respectivo lirnite fixado no Art. 65, S 1" da Lei
8.666/93. Nenhur acréscimo ou supressão poderá exceder o Iinite estabelecido, 9a1vo as supresgÕes
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16. O.DAS gÀlrÇóEs ÀDr'rNtgrRÀlwts
16.1,Quen, convocado dentlo do prazo de validade da sua proposta, não celebra! o contrato,
dei-xar de entregar ou apresental documentaÇão falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execuçâo de seu objeto, não mantiver a proposta, fâIhâr ou flaudar na execução
do contrato, conportar-se de nodo inidôneo, declarar informaçõea falsas ou cometer fraude fiscal,
garantido o direiEo à ampLa defesa, ficará impedido de licitar e contlaEar com a União, Estados,
Dj-strito Fedelal ou MunicÍpiog e, será descredencj.ado do SisEema de cadastlamento Unificado de
Fornêcêdores sIcAE do Governo Federal e de sistemas semelhantês mantidos por Estados, Distrito
Fedêla1 ou Municlpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, seÍn prejuízo das multas prêvistas
neste Edital e das denais coninaÇões legais.
16.2.À recusa injusta en deixar de crmprir as obrigaÇóes assumidas e prêcêitos legaj.s, sujeitará
o contratado, garantida a p!évia defêsa, às seguintês penalidades previstas nos Arts. 86 e 87,
da Lei 8.666,/93: a - advertência; b - multa de mola de 0,5t (zero vírgula cinco por cento)
ap.Iicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do
objeto ora contratado; c - nulta de 10E (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão
total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualque! das penalidadês cablveis
fundamentadas na Lei 8.656/93 e na Lêi lo,520/02,
16.3.Se o valor da multa ou indenizaÇão devida não fo! recolhido no prazo de 15 (quinze) diag
após a comunicâção ao contlatado, sêrá autornaticamênte descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contlatado vier a fazer jus, acrescldo de juros moratórIos de 1t (um por
cento) ao nês, ou, guando for o caso. cobrado judiciafmente.
16.4.Após a aplicaÇão de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita
ao Contratado, e publicado na inprensa oficial. excluídas as penalidades de advertência e nulta
de mora quando for o caso, constando o fundarnento legal da puniÇão, informando ainda que o fato
será registrado ê publicado no cadastlo correspondêntê.

1?.0.DÀ CO{PRO\,AçãO DB EXICOÇÂO E RECEBTüEIiTO DO OBJETO
17.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimpl.emento das obrigaÇões
pactuadas, os procedimentos e plazos para receber o seu objeto pelo oRC obêdecerão, conforme o
caso, à disposiÇões dos Arts. ?3 a 76, da Lei 8.666/93.

18.0.DO PÀGâIIIENIO
18.1.O paganento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e

procedürentos adotados pelo ORC, da seguj.nte manêira: Para ocorler no prazo de trinta dias,
contados do perÍodo de adinplenento.
18.2.O desembolso máxino do pertodo, não se!á superior ao valor do respectivo adiEPlemento, de
acordo coÍl o cronograrÉ aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a

dj,sponibilj.dade de reculsos financeiros.
18.3.Nenhum valor selá pago ao Contratado enguanto pendente de liquidaÇão qualquer obrigaÇão
financêira que thê for imposta, em virtude de penalidade ou inadinplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere dÍreito a acréscimo de qualquer natureza.
18.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos teÍnos deste instrunento, e desde que o
Contratado não tenha concorrido de algr)Ilra forma para o atraso, se!á admitida a compensaÇão
financeira, devida dêsde a data 1i&ite fixada para o pagamento até a data corresPondente ao
efetivo pagamento da parcêIâ. Os encargos moratórios devidos em razão do atlaso no pagÉunento

seráo calculados com utilizaÇão da seguinte fórmula: EM = N x vP x I, onde: EM - encargos
moratórios; N = número dê dias enEre a data prêvista pala o pagamento e a do efetivo paganento;
Vp = valor da parcela a 9er paqa; ê I = lndice dê compensaÇão financeira, assim apurado: I =
(Tx + 1OO) + 365, sendo TX = percentua.I do IPCÀ-IBGE acumulado nos úItinos doze meses ou, na
sua falta, un novo indice adotado pelo Governo Eederal que o gubstitua. Na hipótesê do referido
lndicê estabelecido para a compensaÇeo financeíra venha a ser extinto ou de qualguer forma não
possa mais ser utilizado, se!á adotado, en substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então etn vigor.

19. O.DO REÀ.rUltIÂI.rEúTo
L9.1.os preços contratadog são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
19.2.Dentro do prazo de vlgência do contrato e mediante sollcitaÇão do Contrat os pxeços
poderáo sofrer reajuste êpós o interregno de um ano, na mesmâ propo.rÇão da vâriaç erificada



no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta,
exclusivamênte para as obriqaÇões iniciadas e concluidas após a ocorrência da anuafidade '
19.3.Nos reajus!ês subsequentês ao pximeiro, o interregno mÍnimo de um ano sêrá contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
L9.4.No caso de atraso ou não divulgÍaÇão do índice de reajustarento, o Contratante pagará ao
Contratado a importâncj.a calculada pela última variaÇão conhecida, liquidando a diferenÇa
colrespondente tão logo seja divulgado o indice definitivo. Eica o Contratado obrigÍado a

aplesental memória de cálculo referentê ao reajustamento dê pleÇos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.
19.5.Nas afelj.Ções finais, o índice utilizado para reajuste será. obrigatoriamente, o definitivo.
19.6.Caso o índice estabêlecido para rêajustamento venha a se! extinto ou dê quafquer forma não
possa mais ser utilizado, sêrá adotado, em substituiÇão, o quê viêr a ser determinado pela
Iêgis.IaÇão então êm vigor.
19.7,Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes eleqêrão novo indicê
oficial, para reajustanento do preço do valor remanescente, por meio de têrmo aditivo.
19.8.0 rêajustê poderá ser realizado por aPostifamento.

20.O.DÀA DTSPOS:ÇõES GERÀrS
20.1.Não será dêvida aos ploponêntês pela êlaboraÇáo e/ou aprêsentaÇão dê documentaÇão rêlativa
ao certame, qualquer tipo de indenizaÇão'
20.2.Nenhuma pessoa ftsica, ainda guê credenciada por procuraÇão 1egal, poderá represêntar nais
dê uma Licitantê.
20.3,À presente licitação somênte poderá vir a se! revoqada por razões de interesse públj-co
decorlentê dê fato supêrvêniênte devidamêntê complovado, ou anulada no todo ou em paÍte, por
j-legalidade, de oflcio ou por plovocaÇão de tercêiros, mediante parecêr êscrj.to e devidamente
fundamentado .

20,4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam declaradas
feriado ê não havendo ratificaÇão da convocaÇão, ficam transfêridos automaticalnênte para o

primeiro dia útil subsequenter no mêsmo local e hora anteliormentê previstos.
20.5.0 ORC por conveniência âdministrativa ou técnica, sê reselva no direito de paralisar a

qualquer tempo a execução da contratação, cientificando devidamênte o Contratado.
20.6.Decairá do direito de impuqna! pêrante o ORC nos termos do presênte instrumento, aquele
quê, têndo-o aceitado sem objêçáo, venha a apresentar, depois do jtllgamento, falhas ou
irlegularidades que o vicialam hipótese em que tal comunicado não terá efeito de rêculso.
20.f.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos con
aguisiÇão dê matelial, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a
lncidir sobre os respectivos preÇos.
2O.8.As dúvidas surgj.das após a apresentaÇão das propostas ê os casos omissos neste instrunento,
fica!ão única ê exclusivamente sujêitos a intêrpretaÇáo do Prêgoeiro, sendo facultada ao mesmo

ou a autoridade superior do oRC, em qualquer fase da licitaÇáo, a promoÇão de diligência
destinada a êsclalecet ou a complementar a instruÇáo do procêsso.
2O,9,para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluldo qualquer outro, o foro
competênte é o da Comalca dê Itabaianâ.

Mogeiro PB, 08 d aneiro de 2021.

EI.AV IANO soN ,JO

Pregoei! Ofic ia I
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ÂNEXO

TERMO

EEÍÀI'O DA
PREFEITT'RÀ UT'NICIPÀ! DE TO@IRO
co,ÍIsgio PEBr'qlrlNTr DE r.rcrTÀçÃo

I PnEcÃo PRTSENCTÀ! No 00006/2021

UTOMATICO, ENÀNOUIA 1O.OOO MII PÁG]NÀS POR MÊS CADA.

DE REEERÊNCIA - ESPECIEICAÇÕES

1.0.DO OtsirtÍo
1.1.Constitui objeto desta licitaÇáo: CONTRÀTAÇAO DE

INEORMÀTICA PÀRA ÀTENDER À ADMINISTRÀÇÃO DIRETA DESTE
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EOUIPAMENTOS DE

MUNI CI PÍO.

2.0.irusErRtcÀrrvÂ
2. 1 . Considerando as necessidades do ORC, ten o presênte termo a finalidade de dêfinir, técnica
ê adequadamente, os procedinentos necessários para viabilizar a contrataÇão êIn têIa. As

caracterlsticas e especificações do objeto ora Iicitado são:

@ DI UIIIDTDB OtnNIIDÀDE
1 O {TRINTÀ) MICROCOMPUTÀDOR MINI PC PROCESSÀDOR 13 81OO ME{ORIÀ DDRA DE 4 r.íÊs 11

D DE 1TB GRÃVÀDOR DE DVD, PIÀCÀ DE REDE ÍiIRELLESS, MOUSE, TECIÂDO E MONI
I
I

1li

i

---.11ri
I

18,5" E ESTÀBILIZÀDOR DE 5OOVÀ

2 10 (DEZ) MÍCROCOMPU?ÀDOR MINI PC PROCESSÀDOR 15 84OO ME}IORIÀ DDR4 OE 8GB , HD MÊs

ITB GRÀVÀDOR DE DVD, PIÀCÀ DE REDE WIRE],I,ESS, MOOSE, TECLADO E MONITOR DE'

18,5" E ESTÀBIÍ,IZÀDOR DE 5OOVÀ

3 10 (DEZ) T.íICROCOMPUTÀDOR MfNI PC PROCESSADOR 17 lO7OOK MEMORIÀ DDR4

D DE 1TB E SSO DE 24OGB, GRÀVADOR DE DVD, PI,ACÀ DE REDE WIREI,I,ESS

ECLÀDO E MONITOR DE 24" E ESTÀBILIZÀDOR DE 1OOOVÀ
14 O5 (CINCO) IMPRESSORÀ MULTIEUNCIONÀ], TANQUE, 5760X1440 dP1, 33 PPM, WIREIESS, MÊs

PRANOUIÀ IO.OOO MIL PÁGINÀS POR MêS CADA

O8 (OITO) IÀ'PRESSORÀ UUI,T]FI]NCIONAI I,AZER, MONOCROMATICA 53 ppn, DUPLE5

i-1__

s

1 (UM) IMPRESSORÀ À3 COIORIDÀ, ERANQUIA DE 1'OOO PAGINÀS MÊS CADA 11

de Referência o nodelo de Proposta de preÇos corr ondente,
sua proposta no PróPrio modelo

MÊS

3. O.OBRTCÀçô!g DO CONTRÀÍÀDO
3.l.Responsabj.lizar-se por todos os ônus e obrj.gaÇÕes concernentes à legislação fiscal, civiI,
tribuEária e trabalhista, bêm como por todas as despesas ê comPlomissos assuÍnidos, a qualquer
tÍtulo, perante seus fornecedores ou terceiros en lazão da execuÇão do objeto contratado.
3.2.Subsiituir, arcando com as despesas decorrente§, os nateliais ou sêrviÇos que apresentalen
alteraÇões, deteriorações, iiperfeições ou quaisquer irlegularidâdes discrePanteg às exigências
do insirumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recêbilento ê/ou paganento.
3.3.Não transfêri! a outrem, no todo ou em Parte, o objeto da contratação, salvo mediante Prévia
e expressa autorizaçáo do Contlatante.
3.4.üanter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em conpatibilldade
cotn as obrigaÇões assunidas, todas as condj.Ções de habilitação e qualificaÇáo exigidas no

respectivo piocesso licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessário9, sempre
que solicitado,j.S.Brnitit Nota Fiscal cotrespondente à sede ou fj.1iaI da emplesa quê apresentou a documentaÇão

na fase de habil itaÇão.
3.6.Executar todas as obrigaÇôes assunidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-
99r rigorosamenEe, dentro dos preceitos legais' normas e especificaÇões técnicag
cor!espondentes .

{.O,DO CRI1ÉRIO DE ÀCEITÀAIúIDÀDE DE PREçOS

4.1.Havendo propogtâ ou lancê vencêdor con valor para o respectivo item reLacionado acina, na

coluna código I

á.1.1.coÍrl indlcj.os quê conduzam a uma presunÇão relâtiva de inexequibilidade, Pelo critério
definido no Àrt, 48, IÍ, da Lei 8.666/93, em taI situação, não sendo posslvel a iÍnediata
confirmação, pode!á ser dada ao Iicitante a oportunidade dê demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-Ihe facultado o prazo dê 03 (três) dias útej.s para comproval a viabilidade dos pleÇos,
conforrne parâmetros do mêsÍlo Art. 48. IÍ, 9ob pena de desconsideraçeo do item'
4.2.SaLie;ta-se quê tais ocorrências não desclassificam autornaticamente a proposta, quando fo!
o caso, apenas o item colrespondente.
4,3.Os lances verbaig se!ão efêtuados em unidade Ínonetária nacional'

5.0.r@DELo DÀ PROPOSAÀ

5.1.É parte integrante deste Têrmo
podendo o licitantê aPresentar a

devidament.e preenchido, conformê faculta o instlumento con ató!io
fornecido, des
- Àrtexo 01,

e se]a

11
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ESTÀDO DÀ
PREFEITORÀ MT'NICIPÀI DE I,!oGEÍRO
co,rrggÃo pERtflNEN'TE DE úrcrrÀÇÃo

ÀnExo 01 Ào EERtío op rcrznÊNcu - PRoPosrÀ

PREGÃo PRESENCIAL N. OOOO6/2021

PROPOSTÀ

REF.: PREGÃO PRESENCTÀ! NC 00006,/2021

oBJETo: CoNTBÀTAÇÃo DE EMPRESA PAxÀ LocAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PÀNÀ ATENDER A

ADMINISTRÀÇÃO DIRETA DESTE MUNICIPIO.

PROPONENTE :

Prêzados senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proPosta conforme abaixo:

Drs I'I{IDÀDE erJÀlrrrDÀDE iPREço uxrr. PREçO TOrÀr !

O (TRÍNTÀ} },'ICROCOMPUTADOR MINI PC PROCESSÀDOR Í MÊs 11!

1

E 18 5" E ESTÀBÍI,IZÀDOR DE 5OOVA

10 (DEZ) M]CROCOMPUTADOR MINI PC PROCESSÀDOR 15 840 r'!Ês 1

foruonre oonl DE 8GB, HD DE 1TB GRÀVADOR DE DVD,

],ACA DE REDE WIREI,],ESS, MOUSE, TECIÀDO E MONI

18,5" E ESTÀBrLÍZADOR DE 500V4
3 10 {DEZ) MICROCOMPUTÀDOR M]NI PC PROCESSÀDOR Í

IO?OOK MEMORÍÀ DDR4 DE 16GB, HD DE 1TB E SSD D

MÊs
,i

124OGB, GRAVÀDOR DE DVD, PI,ACA DE REDE WIREILE
hrousr, mcr,noo E MoNrroR DE 24" E EsrABlLrzÀDoR

ss,i

00 0vÀ
5 (CINCO) IMPRESSORÀ MUITIEUNCIONÀÍ, TÀNOUE, MÊS 1

?60X1440 dpi, 33 ppln, WIREr,ESS, ERÂNoUrA 10.000 Mr
ÁGrNÀs PoR Mês cÀDÀ.
8 (OITO) IMPRESSORÀ MU],TIFUNCIONAI, IÀZER, MÊs 11,

CROMÀTICÀ 53 PPM, DUPLEX ÀUTOMATICO, FRÀNQUI

o.ooo Mrr, PÁcrNAs PoR MÊs cÀDÀ.
FRANOUIA DE 1. OO t1

GO

1

4

1OO }'EMORIA DDR4 DE 4GB, ItD DE 1TB GRÃVÀDOR DE DVD,
LACÀ DE REDE WIRE],LESS, MOUSE, TECLADO E I'JONITO

11i

6 1 (UM) IMPRESSORÀ A3 CO,,ORIDÀ,
AGTNAS MÊs CADA.

PBÀZO - Item 5.0:
PAGÀMENTO - Iten 18.0:
VÀLfDADE DÀ PROPoSTA - Item 8.0:

VÀLOR TOTÀL DA PROPOSTA - R$

de dê

CNPJ

RêsponsávêI



FOLHA O1l02

1.0 - DECIÀRÀÇÃO dê cumprimento do disPosto no Àrt. ?o, Inciso »{XIII, da CF
v, da Lei 8.666/93.

o proponente acina qualificado, sob penas da Lei e em acatanento ao disposto no Art. 7" inciso
xxxIII da constituiÇáo Eederal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não Possuir em

quadlo dê pessoal, furcionários menores de dêzoito anos em trabalho noturno, insaluble
perigoso e nem menoles de dezesseis anos, em qualque! trabafho; podendo existir menores
quatorze anos na condiÇeo de aprendiz na forma da legisLação vigente.

2.0 - DECLARÀÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz lespeito a palticiPaÇáo na
I icitaÇão.

conforme exigência contida na Le!8,666/93, Art' 32, §2', o proPonente acima qualificado, declara
não haver, até a presente data, fato inpeditivo no que diz respeito à habilitaÇão/particiPaçáo
na prêsente IicÍtaÇão, não se êncontrando em concoldata ou estado falimentar, estendo ciêntê da
obrigatoriedade de informar ocorrências postêrioles. Ressalta, ainda, não estar sofrendo
penalidade de declaraÇão de idoneidade no ânbito da administraÇão Federal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Federal, alcando civil e criminalmente pela presente afirnaÇão.

3.0 - DECT,ARÀÇÃo de submetê!-se a todas as cláusulas e

convocatório.
condiÇôês do correspondêntê instmmento

EgTÂDO DÀ
PREFEITI'RÀ tttr'NICIPÀ,, DE IOGEIRO

CO{ISSÂO PXRTATENTE DE I.ICITÀÇÃO

ÀttExo tr - pBEcl'o PnasENcrÀ! N" 00006/2021

MODELOS DE DECLÀRAÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENC]ÀL N' OOOO6,/2021
PREEEITUBÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNP.'

O proponente acima qualificado decfara ter conhecimento e

lespeceivo instnmento convocatório e subÍneter-se as condiçÕes

Art, 27, Inciso

seu
ou
de

aceitar todas a9 cláusulas do
nele estipuladas,

Local e Data.

NOME,/ASS INATURA/CARGO
Represêntante legal do proponênte '

OBSERVAÇÃO:
AS DECrÂRÀÇôES DEVERÂO SER ELÀBORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, QUÀNDO FOR o CÀso.

.-.1

--'



REF.: PREGÃO PRESENCÍAL NO 00006/2021
PREEEITURÀ MUNIC]PÀL DE MOGEIRO

FOLAT 02 / 02

de qualguer
a particiPar

PROPONENTE :

CNPJ:

4.0 DECLARÀÇAo de elaboração indêpendente de proposta

(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente
constituído de (identificação completa do lj.citante ou do consórcio) , dolavantê dênominado
(Licitante/consórcio), para fins do disposto no iten 7.5.1' do Edital do Pregáo Prêsencial no

oooo6/202L, declara, sob as penas da lei, en especial o aÍt. 299 do Código Pênal Brasileiro,
que :

a)aproPostaaPresentadaparaparEicipardoPregãoPrêsencial\"oooo6/202Lfoiefâboradade
maneiia indepenàente pelo licitante, ê o conteúdo da proposta não foi, no todo ou etn parte,
direta o indiietamente, informado, disculido ou rêcebido de qualguer outro participante potencial
ou de fato do prêgão presencial aô 00006/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoai

b) a intenÇão de aPresenta! a proposta elaborada para participar do Plegão Prêsencial
oooo6/202L não foi informaaa, aisãutiaa ou recebida de qualguer outro participante potencial
de fato do Pregão Presencj. aI n" 00006/2021, por qualquer meio ou por gualquer pessoai

ou

c) que não tentou, por qualquer meio ou Por qualquer pessoa, influir na decisão
outrt parti.cipante p-oteniiat ou de fato do Pregáo Presencial no 00006/2021 quanto
ou não da referida liciEaÇáo;

e)queoconteúdodapropostaapresentadaparapartj.ciPaÇãodoPregãoPresencialrLo00006/2021
não foi, no toclo or.a p".t",- direta oJ indirêtamente, discutido ou rêcebido de qualguer

inEegrante da Plefeitura Municipal dê t'íogei!o antes da abertura oficj-al das ploPostas; e

f) que está plena[ente ciente do teor e da extensáo desta declaraÇão ê que detém plenos poderes

e informaÇões Para firmá-Ia.

d) que o conteúdo da proposta apresentada
não será, no todo ou ern palte, dilela ou
outro participante potenÇial ou de fato do
do objeto da referida I'icitaÇão;

Local e Data.

NOME,/ASS INAT IBÀ/CARGO
Representante legal do Proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECIÀBÀÇÔES DEVERÃO

para participar do Pregão Plesencial n' 0ooo6/202f
j-;d j. retamente, comunicado ou discutido con gualquer
Pregão Presencial n" OOOO6/2021 antes da adjudicaçáo

SER ELABORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE' OUANDO FOR O CASO'

)
tJ



EgTÀDO DÀ imeÍee
PREB'EITURÀ I,ONICTPÀJ. DE IíoGEIRO
corrssÂo eERI'aNENTE DE LrcrrÀçÃo

ÀttExo rrÍ - percio pRrgENcrÀL, Nc 00006/2021

MODELOS DA DECLÀBAÇÁO DE REGUIÀRIDADE - HÀBILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAI NO 00006/2021
PREFETTURÀ MUNIC]PÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CN P.]

1.0 - DECIÀRÀçÃo DE REGUIÀRIDÀDE para habj.IitaÇão previsto no Art. 4o, Inciso vII, da Lei
!0.520 /02.

O proponênte acj.na qualificado, declara, em confoE[idade com o disposto no Alt. 4", Inciso VÍI,
da Lei 10.520,/02, que está apto a cunprir pLena$entê todos os lequisiEos dê habilitaÇão exigidos
no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

Locaf e Data.

NOME,/ÀS S 1NÀTURÀ/ CÀRGO

Representante lega] do proponente.

oBsERvAÇÃo:
À DECIÀBÀÇÃO DEVERÁ SER EIÀBOBÀDÀ EM PAPEL TI!,BBADO DO LICITÀNTE, QOANDO FOR O CASO.

.-'



Àt{Exo w - PREG,IO

MINUTÀ DO CONTRÀTO

CONTRÀIO No: ..../

PRISENC!À! No 00006/2021

-CPL

EIITÀDO DÀ ilnaÍsÀ
PBEFE III'R,À }II'NICIPÀI DE I'OGEIRO

coôlIssÀo PERIáÀIENEE DE úrcrlÂçÃo

Do ..,,, dolavante simplêsmente CONTRÂTADO,

contrato, o quaL se regerá pelas c1áusulas e

residente

crÁuslrr.À rERcErRÀ - DO VÀIOB E PREÇOS:

o valor Eotal dêste contrato, a basê do

CIáESUI.À QIITNEÀ - DA DOTÀÇÃO:

As despesas correrão Por conta

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBR,AM A PREEEÍTURA

MOGEIRO E , PÀRÀ EXECUÇÃO DE SERV]ÇO CONEORME

NESTE TNSTRUI,IENTO NA EORI4A ABAIXO:

pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeilo -
Av. presidente João Pessoa, 4? - Centro - Mogêiro - PB, CNP,I no 08.866.501/0001-67, neste aEo

representada pelo prefeito turtonio José Ferrej.ra, Brasileiro, Casado, EmPresario, lesidente e

domiciliado na Sitio Pintado de Cina, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPE n' 840'199'644-91,
Carteila de Identidadê no 3360118 SSPPÀ, doravante simplesmente CONTRÀTÀNTE, ê do outro lado

. CNPJ no ., nêste ato lePresentado

MUNICIPAL DE

DISCRIMINADO

por ....
CPF no

e domiciliado Ílô . ... r

Carteira de Identidade decidiram
condiÇõesas partes contratantes assinar o presente

seguintes:

CT,ÁUSUIÀ PBI}íETRÀ - DOs FOND'üENEOS:
Este contrato decorre da licitaÇáo nodalidade Pregão Presencial no 00006/2021, processada nos

!êrmos da Lei Federal n. 10.520, de 17 de .Tulho de 2oo2 e subs idiariamente â Lêi Fêderal no

8,666,de21deJunhode1993;LêicompIementarn"123,de14deDezêhbrode2006'Dêcreto
Municipal n. 016, de 10 dê Noverüro de 2006; e fegislação pertinente, considêradas as altelaÇões
posteliores das leferidas normas.

CT.ÁU$'LÀ SEGUIDÀ - DO OBi'ETO:
O presênte contlato tem po! objeto: CONTRÀrÀÇÃ'O DE

INFORMATICA PA3À ATENDER A ADMIN]STRAÇÃO DIRETA DESTE
EMPRESA PARÀ LOCÀÇÃO DE EQUIPÀMENTOS DE

MUNICI PIO.

preço proposto, é de R§

oserviÇodêveráserêxecutadorigolosamentedeacordocomascondiÇôesexpressasnegte
instrumenlo,propostaapresentada,especificaÇõestécnicasco!respondentes'processode
Ii-citaÇáo moaaliaàae preqáo presencial no 00006/2021 e instruÇões do contlatante, documentos

esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcliÇâo' e

sob o regime de tarefa.

ctápEt r.À QrrâRrÀ - to R8Ài[rsra'lE]t1co:
os preços contlâtados sáo fixos e irrêajustáveis oo plazo de um ano'

oentro do prazo de vi.gência do contrato e mediante solicitação do contratado, os preÇos poderão

"àirã, real,-,"te após á interregno de um ano, na mesma Proporção da variaçáo verificâda no rPcA-

IBGEacu,Ínulado,tonando_sêpo,-bu""omêsdeapresentaçãodare§pectivaproposta,exclusivamente
puiã u" ou.ig"çôes iniciadai e concluidas após a ocorrência da anualidade'
NosreajusEêssubsequentesaoplimej.ro,ointerrêgnomlninodetnnanoserácontadoapaltirdos
efeitos financeiros do úItimo reajuste'
No caso de atraso ou não divulgaçãá do indice de reajustamento, o ConEratante pagará ao Contratado

"- 
l^poriá""i" calculada p"ü-,iiti.u variaÇão conhecj.da, liquidando a diferênça correspondente

ia" iogo seja divul'gado o irrai". dêfinitivo' Eica o contratado Ôbrigado a apreseÍrter mêmóllâ de

cá1cu]á refêrente aó reajustamento de preÇos do valor reÍnanescente, semPre que este ocorler'
tlas aferiçoes finais, o indice utilizaào para reajuste será' obrigatoriamentê ' o defÍnitivo'
ôi"o o trráia" estabelecido para reajustaménto venha a ser extinto ou de gualguer forma não possa

mais ser utilizado, será adolado, ern substituição, o que vj.er a ser deterninado pela LegislaÇão

então en vigor.
Na ausência dê previsão regal quanto ao lndice substituto' as partes elegerão novo lndice
ofj.cial, para reajustamento ão preço do vaLor remanescente' por melo de termo aditivo'
O reajustê podêrá ser realizado por apostilamênto'

da sêguinte dotaÇão, constantê do orçamento viqente:

.-'



Reculsos Próprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02.010 GÀBINETE DO PREFEITO
04 722 2OO2 2003 MANUTENçÃO DÀS ATMoADES DO GABINETE DO PREFEITO 02.020 SEC DE ADMIN. E

PLÀNEJÀMENTO 04 L22 2OO3 2006 MANUTENÇÃO DÀS ÀTIVIDADES DA SEC DE ADM E PIÂNEJA!,I O2.O3O SEC DE

EDUCAÇAO CULTURÀ ESPORTE E LAZER E TUR]SMO 12 122 2006 2948 MÀNUTENÇÃO DÀ SEC. EDUCÀÇÃO, CULT,
ESp, LAZER E TURTSM 3.3.90.39 OO 111 OUTROS SERVrÇOS DE TERCETROS - PESSOÀ ,IURÍDrCA 02.040 SEC

SÀUDE E14S 10 301 2OO7 2042 MANUT DÀS ATIVIDÀDES DO FUNDO MUNICIPAÍ, DE SAUDE 3.3.90.39 OO 211
ouTRos sERVrÇos DE TERCETROS - PESSOÀ ,IURÍDrCA 70 722 OOO4 2920 MÀNUTENÇÃO DÀS ATTVTDADES DÀ

SECRETÀRIÀ DE SAÚDE O2.O5O SEC DE ACAO SOCIAT EI,ÍAS 08 244 2OO8 2O1O I,IANUT. DA SEC. DE ÀCÀO

SOCIAL 02.060 SEC. DE IND. COM. COMPRÀS E TRÀNSPORTES 17 I22 2OI2 2950 MANUT. DAS ÀTIV. DE SEC.
DE IND. COM COMPRÀS E TRANSP. O2.O7O SEC DE AGRIC. METO AMBIENTE, PESCÀ E PECU 20 I22 2O7O 2066
MÀNUT. ATIV. ÀDM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE O2.O8O SECRETÀRÍA DE INPRÀESTRUTURÀ 15 452
2OO9 2013 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SE]NFRÀ 02.140 SECRETARIA DE FINANCAS 04 123
0004 2088 MÀNUTENÇÃO DAS ATTVTDÀDES DÀ SEC DE FrNANÇAS 3.3.90

CTÁUSS'.À SEXTÀ - DO PÀGTüENTO:
O pagamento será efetuado na Tesourâria do Contratante, mediante processo reguLar, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adinplemento.

cúugur.A gÉtDa - Dog pRÀzos E DA vrcÊNcrÀ:
Os prazos máxiÍnos de inlcio dê etapas de execuÇão e de conclusão do objeto ora contratado, que
admj.tem prorrogação nas condiÇões e hipóteses previstas no Art. 5?, § 1", da Lei 8.666193, estão
abaixo indicados e se!áo considelados da assinatura do contrato:
a - Início: 3 (crês) dias;
b - ConcLusão: 11 (onze) meses.
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exêrcicio financeiro de 2021,
considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorroqada nos termos do Àrt' 57, da Lei
I .666 / 93 .

ctáDgurÀ orrAvA - DAs oBRrsàçôEg Do cotltSÀTÀNE!:
a - Efetuar o pagamento lelativo a execução do serviÇo efetivamente reaLizado, de acordo com as
respectivas c]áusufas do presente cont.rato;
b - propolcionar ao Contlatado todos os neiog necessálios para a fiel execuÇão do serviÇo
contratado;
c - Notificar o ContlaEado sobre qualquer irregularidade êncontrada quanto à qualidade do
serviço, exercendo a nais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabi l idades contratuais e legais;
d - Destgnar representantes com atribuiÇÕes de Gestor e fiscal deste contrato, nôs têrmos da
norma vigente, especialmentê para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇáo, respectivamente,
permitida a contrataÇão de terceiros para assistência e subsldio dê informaÇões pertinentes a

êssas atribuiÇõês.

ctÁusut À NoNÀ - tÀs oaRrcAçõEs Do coNrRÀrÀDo I

a - Executar devidamente o sêrviÇo descrito na CLáusula colrespondente do plesente contrato,
dentro dos rnelhores parâmetros de qualidade esEabelecidos para o lamo de atividadê rêIacionada
ao objeto contratuaL, con observância aos prazos estipulados;
b - Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇÕes concernentes à legisfaÇão fiscal, civi1,
tributáiia e tlabaIhlsta, ben como por Eodag as despe§as e compromissos assumidos, a qualguer
título, perante seus folnecedores ou terceiros en razáo da execuçáo do objeto contratadoi
c - fqantér preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da êxecuÇão do contrato,
que o repregente integralmentê em todos os seus atos;
d - perrnitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo Preslar os informes e

esclarecitnentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretanente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpJ ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabil idade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo ór9ão lnteressadoi
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o obiêto deste instrumento, sem

o conhecirnento e a devida autorizaÇão expressa do Contlatantei
g - Manter, durante a vígência do contrato, en conpatibilidade com as obrigaÇões asgumidas,
Éodas as condiÇões de habllitaÇáo e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os docrmentos necessários, 9êmPre gue solicitado'

cIÁusULÀ DÉCN{A - DÀ ÀI.ITRÀçÃO E BTSCÍSÃO:
Este contrato poderá ser aItêrado com a devida justificativa. unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as paltes, nos casos previ§tos no Alt. 65 e será rescindido, de pleno
airàito, conforme o disposto nos Àrts. '7'1 , 18 e 79, todos da Lei 8'666/93'
O Contrâtado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇôes contratuais, os âcléscimog ou

supressões que se fizelem nos serviços, até o respectivo Iimite fixado no Art. 65, § 10 dâ Lei
g.e66/93. Nenhum ac!éscimo ou supEessão pode!á exceder o Limite estabêIecido, sâIvo as supressões
resultantes de acordo cêIebrado êntre os contratantes.

CIáT'SULÀ DÉCOÂ PR!@TRÀ - DO RECEBTüET+To:

Executado o presente contrato ê obselvadas as condiÇõês de adimplêmento da

os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante
.usó, à" dlsposiÇõe§ dos Àrts. '13 a -16, da Lei 8.666,/93'

cúugt Í.4 Dúctla sE@toÀ Dàg PENAIJIDÀDE S :

s obrigações pactuadas,
obedecerão, conforme o



À recusa injusta em deixa! de cunplir as obrigaçôes âssumidas e precêitos legais, sujeitará o
contratado, qarantida a prévia defesa, às seguintes penalidades prêvistas nos Arts. 86 e 87, da
Lei 8.666/93: a - adverEência; b - muLta de nora de 0,5t (zero virgula cinco por cento) aplj.cada
sobre o valor do contlato por dia dê atlaso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do objeto ora
contratado; c - Ínu]ta de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇáo total ou
parcial do contrato; d - sirultaneamente, qualque! das penalidadês cabíveia fundamentadas na
Lei 8.666/93 e na Lei ].O.520/02.

ctáEsur.À DÉcDa raR@rRÀ - DÀ coMpENsÀçÂo FrNAt{cErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos ternos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, se!á adnitida a compensaÇào financeira,
devlda desde a data linite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagaÍnento
da parcela. os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calcufados com
utilizaÇão da seguinte fórmu1a: EM: N t vP t I, onde: EM = encargos molatórios; N - número de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; vp = valor da parcela a

ser paga; e I = Índice de compênsação financej.ra. assim apurado: I = (Tx + 100) + 365, gendo Tx
= pêrcentual do IPCÀ-IBGE acumutado nos últimos doze nesea ou, na sua falta, ull novo índj-ce
adotado peLo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido lndice estabelecldo Para
a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer forna não possa Ínaj.s ser utilizado,
9erá adotado, em substituição, o que vier a ser dêterminado pela legislaÇáo êntão em vigor.

crÁIrguÀ DÉcn'B QUÀBIÀ - Do FoRo:
Para dirj.nir as guestões decorrentês dêste contrato, as partês êlêgêm o Foro da Comarca de
Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavlado o presenEe contrato etn 02(duas) vias, o qual vai
assinado pêIas partes e por duas testemunhas.

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTÀNTE

de de

TESTEMUNHÀS

PELO CONTRÀTADO


