
PREFEITT'RÀ MT'NICIPÀI DE I'OGEIRO
co{rssÃo PER!,âNENTE DE LtCrÍAçÃO

ESIÀDO DÀ

MOGE IRO PB.

EDITÀIJ Licitação
PROCESSO ÀDMINISTRÀTWO NO PP OOOO9,/2021
LrcrrÀÇÃo No. oooo9,/2021
MODÀLIDÀDE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgáo Real.i zador do Certame:
PREFEITUBÀ MUNICIPAL DE MOGE]RO
ÀV. PRESIDENTE JoÁo PEssoÀ, 47 _ cENTRo
CEP: 58375-000 - Tê1.: (83) 32661A33.

O Órgão Realizador do Cêrtame acima qual.ificado, inscrito no CNPJ 08.866.501/OOO1-67, doravantê
dê!!@inado giryles!!€ntê ORC, torna púbLico para conhêcimento dê quantos possam intêlessar quê
fará rêâIizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipê dê Apoj.o, as 07:OO horâs
do dia 05 dê Feverêiro de 2O2l no endêreÇo âcima indicado, licitaÇáo na modalidade Pregão
Presenciaf ^" 00009/202L, tipo menor preÇo, e o fornecimênto rêafizado na forma parcelada; tudo
de acordo com este instrumento e êm observância a Lêi Eêdêral n' 10.520, dê 1? de Julho de 2002
e subs idiariamente a Lei Eêdêral n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n'123, de
14 de Dezem-bro de 20O6; Decreto Municipal- n' 016, dê 10 dê Novembro de 2006; e .IêgislaÇào
pertinênte, consideradas as alteraÇóês posteriorês dâs rêfêridas nomas; conformê os critérios
e procedimêntos a sêguir definidos, objêtivando obter a me-Ihor proposta para: CONTRÀTAÇÃO DE

EMPRESAS pARÂ o FoRNECTMENTO DE pNEUs, AcEssóRros E sERVrÇos pÃxÀ Às DrvEsAs SEcRETÀRrÀs Do
MUNICIPIO DE MOGEIRO.

1 .0.DO OB,TETO

1.1.Constitui objeto da presente ficitação: coNTRATAÇÀo DE EMPRESAS PARÀ o FoRNECTMENTo DE
pNEUs, AcBssóRros E sERVrÇos pARÀ Às DrvESAs SEcRETÀRrÀs Do MUNrcrpro DE MocErRo.
1.2.4s êspêcificaÇõês do objêto ora licitado, encôntram-se devidamênte dêtâlhadas no
corlespondente Termo de Refêrênciâ - Ànêxo I dêstê Instrr..mento,
1..3.4 contrataÇáo acima descrita, que será processada nos têrmos deste instr:únênto convocatório,
especificaÇões técnicas ê informaÇóês complemêntares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pêla nêcêssidade da devida efetivaÇáo de comprâ parâ suprir dêmanda especifica -
coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESÀS pÀxÀ o EoRNECTMENTo DE PNEUS, ACEssóRros E sERvrÇos pÃRÃ As DrvEsAs
SECRETARÍAS DO MUNICIPIO DE MOGEIRO -, considerada oportuna e imprescindivel, bêm como relevante
medida de inCêlêssê púb1ico; e ainda, pela necessj.dadê de desenvolvimento de aÇões continLradas
para a promoÇão de atj-vidades pertinentes, visando à maximizaÇáo dôs rêcursos êm rê14ção aos
objetj.vos programados, obsêrvadas as diretrizês e metas definidas nas fêlramentas de planejâmênto
aprovadas.
1.4.Sal.ienta-se quê na rêfêrida contrêtaÇão, nâo será concedido o tratamento diferênciado e
si.nplj.ficado para as Microempresas e Emprêsâs de Pêqueno Porte, nos termos das disposiÇôês
contidas nos Arts. 4'7 e 48, da Lei Complementar no 723/2006, por êstarem presentes, isolada ou
s imultaneamente, as situaÇões previstas nos incisos II e TTT, do Ãrt. 49, do mêsmo dipl-oma
legal, Pica, no êntanto, âssêgurado a ME ê EPP o trâtamênto difêrênciado e sj-mplifj.cado previsto
nos dêmais Artigos dô Capitulo V, SeÇão 1, da Lei n". L23/A6.

2.0.Do LocÀr E DÀTÀ E DÀ rrrpuGNÀÇÃo Do EDrTÀr
2.1.Os ênvelopes contendo a documêntaçào relatj.va à proposta de preços e a habÍ1ÍtaÇão para
execução do objeto destâ licitação, deverão ser êntregues ao Pregoêiro até as 07:00 holas do
diê 05 dê Eêvêreiro de 2427, no enderêÇo constante do preânüufo deste instruftênto, Neste mesmo
locâ1, data ê horário será realizada a sessão púb1ica pâra abêrtura dos referidos envelopes.
2.2.InformaÇões ou esclarêcimêntos sobre esta Lic].taÇão, serão prestados nos horários nornô1s
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas,
2.3.oualquer pessoa - cidadâo ou ficitante - poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impuqnar o ato convocatóaio dêste certamê, se manifêstada por escrito e dirigida âo Prêgoeiro,
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixadâ para rêcêbimênto das propostas.
2.4 .Caberá ao Prêgoêiro, auxiliado pelos setorês respoÂsáveis pela efaboraÇão deste âto
convocatório ê sêus ânêxôsr decidir sobre a petiÇáo no prâzo dê até 24 (vinte e quatro) horas,
considêrado da data em que foi dêvidamente recebido o pedido.
2.5.À respectiva petiÇão será aprêsêntada da seguinte foma:
2.5.1,Protocol-izando o original, nos horários dê êxpêdiente acima indicados,
segllinte êndêteÇo: Av. Presidente João Pessoa, 4? - Centro - Mogeir:o - PB.
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3.1

3.1

3.1
3.2
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.Aos participantês, serão fornecidos os seguintes elemêntos:

.1.ANEXO I - TERMO DE REEERÊNCIÀ - ESPECIEICAÇÔES;

.2.ÀNEXO T1 - MODELOS DE DECLÀÀAÇÕES;

.3.ÀNEXO III - MODELO DE DECLARÀÇÃO DE REGULÀRIDADE - }ABILITÀÇÃO;

.4.ANEXO ÍV . MINUTA DO CONTBÂTO.

.A obtenÇão do Edital podêrá ser feita dâ seguinte forma:

.1.Junto ao Pregoeiro: gratuitamentê; e

.2.Pelos sites: www,mogêiro.pb.gov.br:/1icitâcoês; wwv,r. tce. pb, gov. br.

{. O.DO SUPORTE I,EGÀT
4,1.Esta licitâÇão rêger-se-á pela T,ei EêdêraI no 10.520, dê 1l de Ju]ho dê 2002 e
subsidiariamente a Lei Eederaf n'8.666, de 21 de Junho de 1993; Lêi Complêmentar n' 123, dê 14
de Dezêmbro dê 2006; Decreto Municipal n' 016, dê 10 dê NovêÍüro dê 2006; e legislaÇão pertinênte,
consideradas as alteraÇôês postêriores das refêridas nolmas; que ficam fâzêndo pârtes integrantes
deste instrumento, independente de transcriÇáo.

s.O.DO PRÀZO E DOTÀçâO
5.1.o prâzo máxino para a execuÇão do objeto ora licitado, conforme suas características ê as
necessidades do ORC, e que admite prorrogaÇáo nos casos previstos pela Lêi 8.666/93, está abaixo
indicado ê sêrá considerado a partir da emissáo do Pêdido dê Compra:

Entrêga: Imediata.
5.2.O fornêcimento será executado de acordo com as especificaÇóes dêfinidas no corrêspondente
Termo de Referência1, anexo â estê instrumento. Na hipótese do referido têrmo não estabelêcer o
locaf para a entrêga, observada a dernanda ê oportunidade, êssa será feitâ na sêde do oRc ou em

uma das unidades âdministrêtivas, por ele indicada, que compóe a sua êstrutura opêracional.
5.3.o prazo dê vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do êxêrcício
financeiro de 2027, considerado da data de sua assinatLlra.
5.4.Às despesas dêcorrêntês do objeto destê cêrtamê, correrão por conta da sêguinte dôtaÇão:
Recursos Próprios do Municipio dê Mogêiro: LEI 340/2020 02.010 GABINETE DÔ PREFEITO

02010.04.722.2o02.2003 MÀNUTENÇÃo DÀs ATrvrDÀDEs Do GABTNETE Do PREEEITo 02.020 SEc DE

ADMTSNITRÀCAO E PLANEJAMENTO A2020.04.722.2003.2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E

PLÀNEJÀM 02.O3O SEC DE EDUCÀCÀO, CULTURÀ, ESP. LAZER E TURISMO O2O3O .12 .122 . 20 O 6 . 2 9 4 8 MÀNUTENÇÃO

DA SEC.EDUCAÇÃo, CULT, ESp, LAZER E TURISM OOO72O 3.3.90.30.00.00 111 MÀTERIÀL DE CoNSUMO 02.040
sEC MUNÍCIpAL DE SÀUDE a2A4o.7A.122.0004.2920 MÀNUTENÇÃo DÀs ÀTIVTDADES DA SECRETARTÀ DE SAUDE

02040.10.301.1012.2035 MÂNUT. DÀS ÀTIV]DADES DO PROGRÀMÂ SAUDE DA FÀMILIA OOO276 3.3.90.30.00.00
214 MÀTERIAL DE CONSUMO 02040.10.301.2007.2042 MÀNUT DÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.O5O SEC.DE AÇÀo SOCTAL FMAS 02050.08.244.2008.204a MANUT. ÀTrvrDADEs DÂ sEC. DE AcAo socrAl
02.O60 SEC DE IND. COM. COMPRÀS E TRÀNSPORTES 02.07O SEC.ÀGR]C. ME]O ÀMBIENTE, PESCA E PECU

O2Ol O ,20 .I22 . 2O1O . 2 O 6 6 MÀNUT. ATIV. ADM. DA SEC. DE ÀGRÍC. E MEIO AMBIENTE 02. O8O SEC DE ]NDUST.

COMERCIO E INFRÀ ESTRUTURÀ 02080.15.452.2009.2073 MÂNUTENAO ÀTIVIDADES ÀDMINISTBÃTIVÀS DA

SEINERÀ 02.140 sEC DE FÍNÀNcAs o2t41.A4.t23.ooo4.2O88 I4ÀNUTENÇÃo DAS ATIVTDÀDES DÀ sEC DE

FrNANÇAS 3.3.90.30.00.00 001 MATERTAL DE CONSUMO

6. O.DÀS CONDIÇóES DE PÀRTICIPÀÇÃO
6.1.Os proponenles quê desejarem pârticipar deste certame dêvêrão entregar ao PrêgoêiÍo dois
envelop;s fechados indicando, lespêctivamente, PRoPOSTA DE PREÇOS e DoCUMENTAÇÁO, dêvidamente
idêntificados, acompanhados da !espectiva declaraÇâo de cumprimento dos requisitos de
habiliCaÇão, nos termos definidos nêste lnstrumento convocatório.
6,2.À participaÇáo nêste certane é abêrta a qualsquêr interessados, inclusive as Microempresas,
Emprêsas de Pequeno Porte e Equipalados, nos termos da legislaÇáo vigente.
6.3.Náo poderão participar os intêressados quê se êncontren sob o rêgime falimentar, êmpresas
estrangêiras quê não funcionem no pais, nem aquêles quê tênham sido dêcl-arados inidônêos para
Iicitar ou contratar com a ÀdministrâÇão Púb1ica ou que estêjâm cr.lmprindo a sanÇáo de suspênsão
do direito de licitar e contratar com o oRC.
6.4.Os ficitantes que dêsêjarem enviar sêus envelopes Proposta de PrêÇos ê DocumentaÇáo via
postal - com Aviso de Recebimento ÀR -, dêverâo remetê-los em tempo hábif ao ênderêÇo constante
do prêànbulo deste instrumento, aos cuidados do Preqoej.ro - Efaviano C1êbson Araújo. Não sendo
rj.gorosamêntê obsêrvadas as êxi-gências destê item, os lêspêctivos ênvelopes não sêrãô aceitos e

o licitante, portanto, desconsj-derado para efeito dê participêÇâo no cêrtame.
6.5.Quando observada a ocorrência da entrêga apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a

permanência dê tepresêntante credênciado na respectivô sêssão púb1ica, ficará subêntendido que

o licitante abdicou da fase de lancês verbais.
6.6.É vêdada á pôrticipaÇão em consórcio.

?.0.DÀ REPRESENtàçãO E DO CREDENCI.A!.íEI{TO
?.1.O licitante dêvêrá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoêiro, quando for o caso,
através dê um reprêsentantê, com os documentos que o credenciam a participar deste plocêdimento
licitatório, inclLlsive com poderês para formulaÇão de ofertas e lancês verbaiS. Cada licitante
crêdênciará apenas um tepresentante que sêrá o único admitido a intelvir nas fâsês do cêrtame
na forma plêvista neste instrumento, podendo ser substituido postêriormentê por outrô devidarnênte
crêdênciado.
1.2-Para o credenciamento deverão ser aprêsentados os seguintes documentos:
?.2.1.Tratando-se do representantê Ieqal: o instrumento constitutivo da êmprêsa na formâ
quando for o caso, devidamêntê rêqistrado no órgão competentê, no qual estêjam express
podêrês para exercer direitos e assumir obrigâÇões em decotrência de tal j.nvestidura;

Lei.,
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7.2.2.Tratando-se dê procurador: a procuraÇào por instrumento público ou partlcular da qual
constem os nêcessários pode!es para formular verbalmente Iancês, nêgociar prêÇos, firmar
declaraÇões, dêsistir ou âprêsentar as razões de recurso ê praticar todos os demais atos
pertinentes âô certamê; aconpaohada do correspondentê instmmeDto de constitui-Ção da empresa,
quando for o caso, que comprove os podêres do mandante para a outorga. Na hipótêse de procuraÇão
seja particular dêv€rá ger Eêconàecidâ a fj.rDâ ên cartório do rêspêêtivo signatário.
7.2.3.O rêpresentantê Iegal. ê o procurador devêrão identificar-sê apresentando documento oficial
que contenha foto.
7.3.Estes documentos dêverão ser entregues ao Prêgoeiro - antes do início da sessâo pública -
em original, pôr quafquêr procêsso de cópia autenticadê por cartório compêtênte, pelo Prêgoêiro
ou merúro da Equipe de Apoio.
7.4.4 nâo apresentaÇáo ou ainda a incorreÇão insanáve1 de qualquêr dos docr.mentos dê
credênciamento impedirá a participaÇâo ativa do reprêsêntânte do licitante no prêsente certame.
Esta ocorrência não inabj.Ij-tará sumariamentê o concorrente, apenas pêrderá o dj.reito a
manifêsta!-se nas correspondentes fases do processo licrtatório. Para tanto, o Pregoeiro rêcêberá
regularmentê do refêrido concorrêntê seus envel-opês, dêcLâr:aÇões e outros êlemêntos necessários
à participaÇáo no cêrtame, desde que apresentados na forma defj.nida nestê instrumento.
7.5.No mornento de abertura da sessão pública, cada ficj.tante, por intermédio do seu reptesentante
devidamentê credenciado ênt.regará ao Prêgoeiro, em sêparado de quâlquer dos envê1opês, a seguinte
documêntaÇâo:
7 . 5. 1 . DeclaraÇão de E.laboraÇão Tndepêndente de proposta - Anexo II.
7. 5 ' 2 ' DeclaraÇão dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitâÇão, conforme
mode.lo - Ànexo fII; ê
? . 5. 3. ComprovaÇão de quê o licitântê sê enquadra nos termos do Art. 3o da l,ei 123,/06, se for o
caSO, sendo considerado microêmpresa ou emprêsa dê pêqueno porte e rêcêbendo, portanto,
tratamênto difêrênciado e simplificando na forma definida pêla Iêgis1aÇão vigente. Taf
comprovaÇão poderá ser fêita âtravés da apresêntâÇão dê qualquer um dos sêguintes documentos, a
critério do IicitanCe: a) dêclaraÇão êxpressa formalmênte assinada por profissional da área
contábil, dêvidamentê habilltâdo; b) certidão simplificada êmitida pela junta comerciaf da sêde
do ficitante ou equivafênte, nâ forma da legislaÇâo pêrtinente. À ausêncj-a da referida dêclarâÇâo
ou cêrtidão simplificada, apenas nestê caso para comprovaÇâo do ênquadramento na forma da
legislação vigênte, não é suflciente motivo para a inabifitaÇão do licitante, apenas perderá,
durantê o presente certamê, o direito ao tratamento difêrênciado e simplificado dispensado a ME
ou EPP, prêvistos na Lei 123l06:
7.5.3,1.o Pregoeiro podêrá prômover diligêncra, na forma do Art. 43, S3', da Lei 8-666/93,
destinada a êsclarecer se o Iicitantê é, de fato e de direj.to, considerado micloêmpresa ou
emprêsa de pequêno porte.
7.6.ouando os envelopes Proposta de Pr:êÇos ê Docu$êntaÇão forem enviados via postê1, a
documentaÇão rel-acionada nos itens '7.5.L, 1.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope
Proposta de PrêÇos.

8.0. DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS
8,1,À propostâ deverá ser aprêsêntada êm 01 (uma) viâ, dêntro dê ênvêIopê lacrado, contendo as
seguintes indicaÇÕês no anve rso:

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÁO PRESENCTAL No. 00009/2021
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintês êlemêntosi

8.2.Propostâ êlaboradâ em consonância com as espêcificaÇões constantes deste instnmento ê seus
elêmêntos - Anexo I -, em papel tiÍürado da empresa, quando for o caso, assinada por seu
reprêsentante fêgaf, contêndo no correspondênte item cotâdo: discriminaÇáo, marca e/ou modêfo ê
outras carâctêrísticas se nêcessário, qlrantidadê ê valores unitário e tota.I expressos em
alga!ismos.
8.3.Sêrá cotado um único prêÇo pâra cadâ item, com a utilizaÇão dê duas casas decimais. IndicâÇâo
em contrárlo êstá sLljêita a correÇão observando-se os seguintes critérios:
8,3,1.Ealta de digitos: seráo acrescidos zêros;
8.3.2.Excesso de digrtos: sendo o prime-iro digito excedentê menor que 5, todo o êxcesso sera
suprimido, caso contrário hâverá o arredondamento do dígito antêrior para mais ê os dêmais itêns
excedêntes suprimidos.
8.4.À quantidadê minimê de unidades a ser cotâda, por itêm, não devêrá ser infêrior a 100t da
estimativâ dêta1hâda no correspondente Termo de Referência - Anexo I. DisposiÇão em contrário
não dêsclassifica automaticamênte a proposta apênas o respêctivo item será desconsiderado.
8.5.À Propostô deverá ser: rêdigida em linguâ portuguêsa ê em moeda nacional, êfaborada com
clareza, sem â1têrnativas, rasuras, ernendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadâs ê a úftima
datada ê assinada pêIo responsávêl, com indicaÇão: do vafor total da proposta êm algârismos,
dos prazos dê êntrega ou execuÇâo, das condj-çôes dê pagamênto, da sua validade que não poderá
sel inferior a 60 dias, e oLltrâs informaÇõês ê observaÇões pertinêntes quê o licitante julgar
necessárias.
8.6.Existindo discrêpância êntre o preÇo unitário e o valor total, resultado da multipficâÇâo
do preço unitário pela quantj-dadê, o preÇo unitário prêvafecerá.
8.7.Fica estabelecj-do que havendo divêrgência de prêÇos unitários para um mêsmo pr
serviÇo, prevalecerá o de mênor valor.
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B.8.No caso de alteraÇão necessária da proposta feita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
decorrente exclusivamente de j.ncorreÇões na unidade de rnedida utilizada, observada a dêvida
proporcional idadê, bem como na multiplicaÇáo ê/ou soma dê valores, prevalêcerá o vâlor corrigj.do.
8.9.4 não indi-cação na proposta dos prazos dê êntrêgâ ou êxecução, das condiÇões de pagâmênto
ou de sua validade. ficará subentendido que o licitante acêitou integralmentê as disposiÇôes do
ato convocatório e, portanto, sêrão considêradas as detêrminaÇões nele contidas parâ as rêferidas
exj.gências não sendo suficiêntê Ínotivo palâ a descfassificaÇão da proposta.
8.10.É facultâdo ao licitantê, apresentar a pr:oposta no próprio modêfo fornecido pelo oRC, dêsdê
que esteja dêvidamente preênchido.
8.11.Nas licltaÇóes para aquisiçáo de mercadorias o participantê lndicará a origem dos produtos
ofêrtados. A evêntuaI falta da referidâ indicaÇâo não desclassificará o licitantê,
B.12,Será desc.Iassificada a proposta quê deixar de atêndêr âs disposiÇões deste instrumento.
8.13.Eica facultado êô licitante a aprêsêntaÇão da proposta tanbém em midia, ou seja, em CD ou
PENDRIVE.

9.0.DÀ HÀBILITÀçÀO
9.1.Os docu.rnentos necêssários à hâbilitaÇâo dos licitantes, dêverào ser apresentados ên 01 (uma)
via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicâÇõês no anverso:

PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO
DOCUMENTAÇÃO _ PREGÃO PRESENCIAL N.
NOME PROPONENTB
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

a00a9/2427

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÁO deverá conter os seguintes elementos:

9.2. PESSOÀ JURÍD]CA:
9-2.1-Prova de inscrj-Çào no Cadastro Nacional dê Pessoa Jurídicê _ CNPJ.
g.2.2.Prova de inscriÇão no cadastro dê contribuintes êstadual ou municipal, relativo à sedê do
Iicitante,
9.2.3.Ãto constitutivo, estatutô ou contrato social em vigor, devidamentê registrado, êm se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por aÇôês, acompanhado de documêntos
dê eleição de seus adrinistradores . InscriÇão do âto constitutivo, no caso de sociedadês civis,
acompânhada dê prova de diretoria em exercicio. Decreto dê autorizaÇão, êm se tratândo de êmpÍesa
ou sociêdade estrangêirâ em funcionâmênto no Pais, e ato de regis!ro ou autolização para
funcionamento expêdido pefo órgão competentê, quando a atividadê assim o exiqir. Rêgistro
comercial, no caso de empresa individuâL Estas êxigências não se apficam ao licitantê que,
quando da etapa dê crêdenciamento no certâmê, já tenha apresentado de forma legular nos telmos
do prêsênte instrumento convocatório, a referida documêntâÇâo solicitada nestê subitem.
9.2.a.ealanço patrimonial ê dêmonstraÇóes contábeis do último exercício soclal, já êxigivêis e

aptesentados na foma da lei, com indicaÇáo das páginas correspondêntes do livro diário em quê

o mesmo se encontra, bem como aprêsentaÇão dos competêntes têrmos de abertura e encerramento,
assinados por profissional habilitado ê devidamente regj.strados na junta comêrciaf compêtênte,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanÇos provisórios. Tratando-sê dê emprêsa
constituidâ há menos de um ano, ou âquêl.a que ainda não tênha realizado o fêchamento do sêu
prineiro ano de existência no plazo lêgal, poderá apresentar o BataÇo de Àbertura assinado por
profissiona.l habilitado e dêvidamente registrado na junta comêrcial competentê'
9. 2 . 5. Regularidâde para com a Eazenda Eêdêraf - Cêrtidão Nêgativa dê Débitos Rêfativos aos
Tributos Fêderais e à Dlvida Àtiva da União.
9,2.6.Certidõês negativas das Fazendas Estadual ê Municipal dê sêde do licitante, ou outro
equivalênte, na forma da lei.
9.2 , ? . Comprowação de regularidade relativa ao Eundo de Gârantia por Tempo de servlÇo - FGTS,

apresêntando o respectivo Cêrtiflcado de Regularidade fornecida peta Caixa Econômica Fêderal.
9.2,8,prova de inexistência dê débitos inadimplidos perantê a JustiÇa do Trabalho, mediante a

apresêntaÇão de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Títufo VII-À da

consolidaÇão das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lêi n' 5-452, de 1" de maio de 1943.
9. 2 . 9. Declaração do licj.tante: de cumprimênto do disposto no Àrt. ?", Inciso xxxIII, da

ConstituiÇão Federal - AtL. 2't, Inciso V, da Lei 8.666193; de supervêniência de fato impêditivo
no que diz respeito à participaÇáo na licitaÇão; e dê submeter-se a todas ãs c]áusulas e

condiÇões do prêsênte instrumento convocatório, conforme model-o - Anêxo f1.
9.2.10.Cêrtidão negativa de fa1ência ou concordata expedida pêIo distribuidor da sede do

ficitante, no máximo 30 (trinta) dias da dôta prêvista parâ abertura das propostas'
9.2.11.Comprovação dê capacidade de dêsempênho ante!ior satisfatório, de ativldade igual ou

assemelhada ao objêto da licitaÇão, feita através dê atestado fornecido por pessoa jurídica de
diÍeito púb li co or privado.
9.2.72.Alwará de locêl-izaçâo e funcionarento ê/ou declaraÇâo da Prefeitura do local da sedê da

Eirma, informândo que a mêsma funciona no enderêÇo mencionado nos documentos '

9.3.Os documentôs de HabilitaÇão deverão ser organizâdos na ordêm descrita nêste instnmento,
plecedidos por um indicê cor!espondêotê, podendo ser aprêsentâdos em orig-ina1, por qualquer
proca""o de cópia autênticada por cartór1o competentê, pelo Plegoeiro ou membro da Equipe de

o caso.
dêntro do

Estando perfeitamêntêApoio ou publicaÇão êm órgão da imprênsa ofic.iaf , quando for
legiveis, sem conte! borróes, rasuras, êmendas ou êntrelinhas,
encerrados em envelope devidamente lacrado ê indevassável. Por
visa facilitar os trêba1hos, a ausência do rêfêrido indicê não

prazo de validadê, e
uma formal iser apenas

inabi 1i tará o licitante.
que



9.4.À falta de qualquer documênto exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamênte
autênticadâs ou das vias originars para autenticaÇão pelo Pregoeiro ou lnembro da Equipe de Àpoio
ou da publicaÇâo êm órgão na imprênsa oficial, a apresentaÇão de docunentos dê habilitaÇáo fora
do envelopê êspecífico, tornará o respêcti1,o ficitante inabilitado. Quando o documento for
obtido via Internet sua lêgalidade sêrá comprovada nos ênderêÇos êletrônicos correspôndentês .

Poderá ser utillzada, â critéri.o do Pregoeiro, a documentaÇão cadast!a1 de fornecedor, constante
dos arquivos do ORC, para comprovaçâo da autenticidâdê de êIêmêntos âplesêntados pêlo licitantê,
quando for o caso.

10. o.Do cRrrÉRro PÀnÀ ürr-GATENEo
10.1.Na sel-eÇão inicial das propostas para identificaÇêo de quai.s irão passar a fase de lancês
verbais e na classificaÇão final, observadas as êxigências ê procêdimentos definidos neste
j-nstrr.mento convocatório, será considerado o critérro de menor preÇo apresêntado para o
correspondente i tem.
10.2.Havendo iguafdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedêcido o
disposto no Art. 3ô, §2', da Lei 8.666/93, a cl.assificação inicial para a fase de lances verbais,
se fará através de sortêio.
10.3.N4 prêsentê licitâÇão - fase de lances -, será assegurada como critério de dêsêmpatê,
preferêncla dê contrataÇão pala ôs microêmpresas e emp!êsas de pequeno porte.
10.4.Para efeito do disposto nestê instrumênto, entende-sê por empâte - fasê dê lancês -, aquelas
sj.luaÇões em quê ês propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pêquêno porte sêjam
iguais ou até 058 (cinco por cênto) superiorês ao mêlhor preÇo.
10,5.ocorrêndo a situaÇão de êmpate - fase de fancês - conforme acima definida, procêdêr-se-á
da seguintê forma:
10.5.1.À microempresa ou empresa de pequeno porte mai.s bem classificada sêrá convocada para
apresentar nova proposta no máximo dê 05 (cinco) minLrtos após o êncerramento dôs lances, sob
pena de prêclusão
10.5.2.Não ocorrendo a contrataÇão da microempresa ou empresa de pequeno po.rtê, na forma do item
anterior, serâo convocadas âs dêmais remanescêntes que por ventura se enquadrem na situaÇão dê
empate acima definida, na orden de classificaÇáo, para exêrcício do mêsmo dirêito;
10.5.3.No caso de êquivafência dê valorês apresentados pelas microempresas e êmplêsas dê pêqueno
porte quê se encontrêm no intervalo estabêIecido como situaçâo dê empate, será realizado soÍtêio
entre elas para que se identifiquê aquefa que primerro pode!á aplesentar melhor ofêrta.
10.6.Na hipótêsê dê não-contrataÇão nos termos acimâ previstos, em quê foi obselvada a situaÇão
de êmpate e assegurado o tratamênto diferênciado a microempresa e empresa dê pêquêno porte, o
objêto licitâdo sêrá adjudicado em favor da proposta originalmente vêncedora do certame.
10.7.À situaÇão dê empate - fase dê lances -, na forrna acima dêfinida, somênte se aplicará
quando a melhor ofêlta iniciâ1 não tiver: sido âprêsêntada por microemplesa ou empresa dê pêqueno
portê.

11.0.DÀ ORDEM DOS TRABà,.HOS
11.1.Para o rêcebimento dos envelopes e inicio dos tr:abafhos sêrá observada uma tolerância de
15 (quinzê) mj-nutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recêbimênto dos ênvelopes,
nenhum outro será aceito.
11.2.Declaradâ abêrtê à sessão púb1ica pefo Pregoêiro, sêrá efetuado o devido crêdênciamênto
dos intêrêssâdos. Somente pârticipará ativamêntê da rêunião um representante de cada licitante,
podêndo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que sê intêressar.
11.3.O não comparecimento do reprêsentante de qualquer dos licitantês não impedirá a efetivaÇão
da reunião, sêndo quê, a simples particlpaÇão nêste cêltame implj.ca na total aceitação de todas
as côndiÇões estabelecidas neste fnstnmento Convocatorio ê sêus anexos.
11.4.Em nênhuma hipótêse será concedido prazo pâra a apresêntaÇão de documenEaÇão e/ou
substituiÇâo dos envêlopes or.r de qualquêr êlêmento êxigido e não apresentado na rêunião dêstlnada
ao recêbimento das propostas de preÇos.
11.5.O Pregoeiro receberá de cada rêpresentante os envelopes Pr:oposta de PreÇos e DocumentaÇão
e a declaração, sêparâdâ dê qualquêr dos envelopes, dando ciêncla de quê cLmprê plenamente os
requisitos dê habi litâÇão.
11.6.Postêriomente abrirá os envelopes Propostas dê PreÇos, rubricará o seu contêúdo juntarente
com a sua Equipe de Àpoio, conferlndo-as quanto à validade ê cumprimento das exigências
constantes no instrumênto convocatório ê solicitará dos licitantes quê examinem ê documentaÇão
neles contidâs.
11.7. Prosseguindo os tlabâ1hos, o Prêgoeiro anafisará os documentos ê as observações porventurâ
formuladas pêIos licitantes, dando-1hes c.iência, em seguida, da classificaÇáo inlcial, indi-cando
a proposta de menor preÇo ê aquefas êm valores sucessivos ê supêriores em até dez Por cênto,
relativamênte à dê menor va1or, para cadê item cotado. Entretanto, se assim julgaÍ necessário,
poderá divufqar o rêsullado numa nova reuniào,
11.8.Não havendo para cada item licitado pêlo mênos três propostas nas condiÇóês acima definidas,
seráo classi.ficadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisqueÍ quê
sejam os preços oferêcidos.
11,9.Em seguida, sêrá dado inic.io à etapa dê apresentaÇâo de lances verbêis pefos representantes
dos licitantês iniciâImêntê c1âssificados, que deverão ser formulados dê forma sucessiva, em
valores distintos ê decrescêntês, a partir do auto! da proposta de maior prêço, Sêrão realizadas
tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necêssáEias. Esta êtapa poderá set
interrompida, marcando-se uma nova sessâo púb1ica para continuidâde dos trabâfhos, a critério
do Pregoeiro,
11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompativeis com o vôfor orÍtdo, ê
deverôo ser êfetuados êm unidadê monêtária nacional.. A desistência em apresêntar fance lv\rbaI,
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quando convidado pelo Prêgoeiro, j.mplicará na exclusão do licitântê apênas da etêpa de lances
verbai.s para o correspondentê item cotado e na manutênÇão do úItlno pieÇo apiesentado, para
êfêito dê classificação final das propostas.
11.11.Dec1arada êncerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Prêgoêiro êxaminará a
aceltabifidade da prj.neira classificada, quanto ao objeto ê vafor, dêcidindo motivadamente a
rêspêito.
11.12.Sendo acêitável â proposta de mênor preÇo, será aberto o envelope contendo a documentaÇâo
de habilitaÇão sornênte do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condiÇões
habilitatórlas. Constatado ô atêndimento pfêno das êxlgências fixadôs no instrumento
convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-1he adjudicado o rêspêctivo itêm,
objêto deste cêrtàme, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso.
11,13,Sê a oferta não for aceitável ou se o licitantê não atêndêr as êxigência habilitatórias,
o Plegoeiro examinará as ofêrtas subsêquêntes, na ordem de classificaÇão, verificando a sua
ace.itabilidêde e procêdêndo à habilitaÇão do proponentê, e assim sucêssivamênte, até a apuraÇão
de r]ma proposta quê atênda as disposiÇões do insttrmento convocatório.
11.14.Da rêunião lavrêr-se-á Àta circunstânciada, na qual serão registradas todas as ocorrências
e que, âo fina1, sêrá assinadâ pelo Pregoeiro, sua Equipe dê Apoio e licitântês prêsênles.
11.15.Em decorrência da Lei Complêmêntâr 123l06, a comprovaÇão de regularj.dade fiscal e
trabalhista das microemprêsas e empresas de pequeno portê somêntê será êxigida para efeito de
âssinatura do contrato, obsêrvêndo-se o sêguinte procedimento:
11.15.1.4s mi-croempresas e êmpresas de pequeno porte, por ocasião dâ pârticipaÇâo nêsta
IicitaÇáo, dêvêrão âprêsentar toda a documentaÇáo êxigida paÍê comprovaÇão de regularidade
fiscal- e trabalhista, dentrê os doclrmentos enrxnerados nêste instrumento para efeito de
Habilitaçáo e integrantês do ênvelope DocumentaÇão, nesmo que esta apresêntê alguma rêstrj-Çâo;
11.15.2.1tavendo afguma rêstriÇào na comprovação da regularidadê fiscal ê trabalhista, sêrá
assegurado o pr:azo de 05 (cinco) dias útêis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o licitante for dêclarado vencedor, prorrogáve1s por igual pêriodo, a critério do ORC, para a
regulôrizaÇão da documentaÇào, pagamênto ou parcelamênto do débito, ê emissão da êvêntuais
cêrtidôes negatj.vas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.15.3.À não rêgularizaÇão da documentaÇão, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contrataÇão, sêm prejuizo das sanÇÕes previstas no Àrt. 81, da Lêi 8.666,/93, sêndo
facultado ao ORC convocar os licitantês remanescentês, na ordem de cfassificaÇão, para assinatura
do contrato, ou rêvogar a licitaÇão.
11.16.Os documentos apresentados pêfos licitantês no Crêdênciêmento ê os e.Iêmentos constantes
dos envelopes Proposta dê PrêÇos ê DocumêntaÇão que fôrem abêrtos, sêrão rêtidos pêfo Pregoeiro
e anêxados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope DôcumentaÇão, aindâ lacrado, do
licitante descfassificado oL1 quê nâo logrou êxito na etapa competitiva que não for retirado por
seu representantê lêga] no prâzo de 60 (sêssenta) dias consêcutivos da data de homofogaÇão do
presente certarne, sê!á sumariamentê dêstruido,

12.O.DO CRTTERIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PREçOS
12.1.Havendo proposta ou lance vencedor com vafor para o rêspêctivo item relacionado no Anêxo I
- Termo de Rêferência - EspêcificaÇôês, na coluna código:
12.1.1.Com indiciôs que conduzam a ulna presunÇão lêlativa dê inêxequibi l idade, pêIo critério
definldo no Àrt. 48, II, da Le\ 8.666/93, em taI situaÇão, não sêndo possíve1 a imêdiata
confirmaÇão, poderá ser dada ao lj.citantê a opôrtunidade dê denonstrar a sua exequibilidadê,
sendo-lhe facultado o prazo dê 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preÇos,
conforme parâmetros do mesmo Àrt. 48, I1, sob pena de desconsidêraÇão do item.
12.2.SaIienta-se quê tais ocorrências náo dêsc1âssificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.

13.0.DOS RECrrRrlOg
13.1.Dec1ârado o vencedor, qualquer licitantê podêrá manifestar imediata ê motivâdamente a
intençáo de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4', Inciso xvlII, da Lei 70.520/02.
13.2.O acolhimento do rêcurso impoltará a invalidaÇáo apênas dos atos insuscetívels dê
aproveitamento,
13.3.4 fâ1ta de manifestâÇáo imediata e motivada do licitante importará a decâdência do direito
de recurso e a adjudicaÇão do objeto da l-icitação pelo Prêgoeiro ao vêncedor.
13,4,Dêcididos os rêcursos, a autoridâde supêrior do oRc fará a adjudicâÇão do objeto da
licitaÇão ao proponente vencedor,
13.5.O recurso sêrá dirigido à autoridâde supêrior do ORC, por i.ntermédio do Pr:êgoêiro, dêvendo
ser plotocôIizado o original, nos horários normais de êxpediente das 08:00 as 12:00 horas,
êxclusivamêntê no sêguinte endereÇo: Av. Presidênte Joâo Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

1a.0.DÀ EOT{oTOGAÇÃO E ÀD JrrD r CÀçÀO
14,1,Concfuido â fase competitiva, ordenâda às propostas apresentadas, analisada a documêntação
dê hâbilitaÇáo e observados os recursos porventura intêrpostos na forma da legislaÇão vigêntê,
o Prêgoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos dêsênvolvidos no ce!tame, rêmetendo-o a
autoridade superror do ORC, juntamentê com os efementos constitutivos do processo, necessár:ios
à AdludrcaÇão e HomologaÇão dâ respêctiva licitaÇão, quando for o caso.
14.2.4 autoridadê supêrioir do oRC podêrá, no entanto, tendo em vista sêmpr:e a dêfesa dos
interesses do ORC, discordâr ê dêixar dê homofogar, total ou parcialmênte, o resultado
aprêsentado pê.Io Pregoêiro, rêvogar ou considerar nula ê LicitaÇáo, desdê quê aprêsênte
fundamentaÇão exigida pela legislação vigente, rêsguardados os direitos dos licitantês'

15. 0. DO CONTRÀTO

a devidâ



15.1.Àpós a homologaÇào pefa autoridadê superior do ORC, o adjudicatário sêrá convocado para,
dentro do prazo dê 05 (cinco) dias consecutivos da data de rêcebimento da notificação, assinar
o respectivo contrato, quando for o câso, êl.aborado em conformidade com as hodalidades permitidas
pela lei 8,666/93, podendo o mêsmo sofler aftê!âÇões nos termos defini.dos pela rêferida norma.
15.2.Não atêndêndo à convocaÇão para assinâr o contrato, e ocorrendo êsta dentro do prazo de
validadê de sua proposta, o licitantê perde!á todos os direitos quê porvêntura teÂha obtido como
vencedor da licitaÇào.
15.3.É pêrnitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinaturâ do contrato
no prazo ê condiÇões êstabê1ecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem dê
classificaçáo e sucessivamente, para fazê-1o em igual prazo do licitantê vencêdo!.
15.4,O contrato que eventualmente venhâ a sêr assinâdo pelo Iicitante vencedor, poderá ser
alterado com a dêvida justificativa, unilatêralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos prêvistos no Àrt. 65 e sêrá rescindido, dê plêno direito, conforme o disposto
nos Ãrts. 7'7, 18 e 79, todos da Lei 8.666,/93; e realizado na forma de fornecimento parcê]ada.
15.5.O Contratado fica obrigado a âceitar, nas mesmas condiçÕês contratuais, os acréscinos ou
supressões quê sê fizerem nas compras, âté o respêctivo fimite fi-xado no Art. 65, § 1" da Lei
8.666/93- Nênhrü acléscimo ou supressâo podelá êxcêdêr o limite estabefecido, salvo ês supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16. O.DÀS SÀNÇõES ÀD!GNTSTRÀTrr,}S
16.1.Ouem, convocado dentro do prazo de validade da sua propostâ, não cêlebrar o contrato,
deixar de entlegar ou apresentar documentaçãô fafsa êxigida para o cer.taÍnê, ênsejar o
retardamento da êxêcuÇâo dê seu objeto, não mantiver a ploposta, fafhar ou fraudar na execuÇáo
do contrato, comportar-se dê modo inidôneo, declarar informaÇõês fal-sas ou corneter fraude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licita! e contratar com a Unj-ão, Estados,
Distrito Fedêrâl- ou MLlnicípios ê, sêrá descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de
Eornecedores SICAF do Governo Eederal ê de sistêmas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
Fedêral ou Municipios, pêlo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prêiu1zo das multas prêvistas
nestê Editê1 e das dêmais cominaÇôês legais.
16.2.À recusa injusta em dêixar dê cumprir ôs obrigaÇóês asslxnidas e preceitos 1êgais, sujêitará
o Contratado, garantida a prévia defesâ, às sequintes penâlidades previstas nos Àrts' 86 e 87,
da Lêi 8.666193: â - advertência; b - multa dê mora de 0,58 (zero vírgufa cinco por cênto)
âplicada sobre o valor do contrato por dla de atraso na êntrêga, no j-nício ou na execuÇão do
objeto ora contratado; c - multa dê 10t (dez por cênto) sobre o valor contratado pela inexêcuÇão
totâ1 ou parcial do contrato; d - s imultanearente, qualquer das penalidades cabiveis
fundamentadas na Lei 8.666193 e na Lei 7A.520/02,
1.6.3.Se o vafor da multa ou indenizaÇão devida náo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaÇáo ao Contratado, será automaticamente dêscontado da primêira parcêIa do
pagamento a quê o Contratado vier a fazer jus, acrêscido de iuros moratórios de 13 (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judiciàlmente.
16.4.Após a aplicaÇão dê quâj-squer das penalidades previstâs, realizar-sê-á comunicaÇão escrita
ao Contratado, e publ-icado na imprênsa oficial, êxcluídas as pênalidades de âdvertênciâ ê mul.ta
de mora quando for o caso, constando o fundamênto l-ega1 dâ pLlniÇão, informando ainda que o fato
será registrado ê publicado no cadastro correspondêntê.

17.0.DÀ COMPROTTÀçÀO DE EXECTTçÀO E RECEBn'íENTO DO OB.TETO

17.1.Exêcutâda a presêntê contrataÇão ê observadas as condiÇões
pactuadas, os procedimentos ê prazos para recêber o seu objêto
caso, à disposiÇôês dos Arts. 73 a'16, da Leí 8-666/93.

de
pefo

adimpf emento dâs obrigâçõês
ORC obêdece!áo, conforme o

18.O.DO PÀGÀI'íENTO
18.1.O pagamento sêrá realj.zado mediântê processo rêgular e êm observância às nolmas e

proced-imentos adotados pelo ORC, da sêguinte manêira: Para ocorrêr no prazo de trintâ dias,
contados do período de adimplemênto.
18.2.O dêsêmbolso máximo do pêríodo, não será superior ao valor do respêctivo adimp.Iemento. dê
acordo com o cronograma aprovado, qllando for o caso, e sêmpre em confomidadê com a

disponibil j.dade de rêcursos financeiros.
18.3.Nênhum valor será pago ao Contratado ênquanto pendêntê de liquidaÇão qualquêr obrigaÇão
financêira quê lhê for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpl-ência, a qual poderá ser
compênsada com o pagamênto pêndente, sem quê isso gere direito a acréscimo de qualque! naturêza.
18.4.Nos casos dê êventuais atrasos de pagamento nos termos deste anstrumento, e desdê que o

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sêrá admj-tida a compensação
financêilra, dêvj-da dêsde a data limite fixada para o pagamênto até a data correspondente ao
efetivo pagâmênto da parcela. Os êncargos moratórios devidos êm razãa do atraso no pagamento
serão calculados com utilizaÇão da sêguinte fórmuIâ: EM = N'vP x I, ondei EM = êncargos
moratórios; N = númêro dê dias entre â data prevista para o pagamento e a do êfetivo pagâmento;
Vp: valor da parcela a sêr paga; e 1: índice de coftpênsaÇào finânceira, assim apurado: I =
(TX + 100) = 365, sendo TX = pêrcentual do IPCÀ-IBGE acrxnulado nos últimos dozê meses ou, na
sua falta, rxn novo indice adotado pêlo Governo Fedêral que o substitua. Na hipótêsê do refêrido
indicê estabelecidô para a compensaÇào financei!a vênha a ser êxtinto ou dê qLlalquer forma neo
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que viêt a ser dêterminado pela
legisIâÇão entâo em vigor

e-
19. O. DO REÀ,JUSÍÂI,IENEO
19.L.Os prêÇos contratados são fixos e irrêajustáveis no ptazo de rrm ano



19.2.Dentro do prazo dê vigência do contrato e mediânte solicitaÇáo do Contlatado, os preÇos
poderão sofrer rêajustê após o interregno de um ano, na mesma proporÇão da vâriaÇão verificada
no IPCA-IBGE aclrmulado, tomando-sê por base o mês de apresentaÇão da respectivâ proposta,
exclusivamente para as obrigaÇõês inicladas ê concfuÍdas após a ocorrência da ônualidade.
19,3,Nos rêajustes subsequentes ao prj-mêiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financêiros do últino reajuste.
19,4,No caso de atraso ou não divutgaÇão do indice de reajustamênto, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calcufada pela ú1tima variaÇão conhêcida, liquidêndo a diferênÇa
correspondente táo logo seja divulgado o indicê deflnltivo, Eica o Contratado obrigado a
aplesentar memória dê cáfculo referente ao rêajustamento de pr:êÇos do valor remanêscênte, sempre
que este ocorret.
19.5.Nas afêriÇões finais, o indicê utilizado para reajuste será, obrigato riamentê, o dêfinitivo.
19.6.Casô o indice estabêlecido pêra lêajustamênto venha â sêr extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substj.tuiÇão, o que vler a sêr dêtêrminado pefa
legislaÇáo enteo em vigor.
19.7.N4 âusência de previsão fegaf quanto ao indice substituto, as partes e1êgêrão novo indice
oficial, para reajustamênto do preÇo do valor rêmanêscêntê, por mêio de termo aditivo.
19.8.o reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

20. O.DÀS DTSPOSTçõES GERÀrS
20.1.Não será devida aos proponentês pela elaboraÇão e/ou apresentaÇáo dê documêntaÇào relativa
ao certame, qualquêr tipo de indenizaÇão.
20.2.Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuraÇáo 1êgal, poderá representar mais
de r.rma Licitante.
20.3.A presentê licitaÇáo somente podêrá vir a sêr rêvogada por razões de interêssê púb1j.co
dêcorrente de fato superveniente dêvidamente comprovado, ou anulâda no todo ou em parte, por
ilêgalidade, dê oficio ou por provocaçâo de têrceiros, mêdiante parecer escrito ê dêvidamente
fundamentado.
20,4,Caso âs datas previstas para a realizaÇão dos êventos da presente licitaÇâo sêjam dêclaradas
feriado e náo havendo ratificação da convocaÇão, ficâm transfêridos automaticamêntê para o
primeilo dia útiI subsequêntê, no mêsmo focal e hora anteriormêntê prêvistos.
20,5.O ORC por convêniência administrativa ou técnica, se resêrva no dirêito de paralisar â
qualquêr têmpo a execuÇão da contrataÇão, ciêntificando devidamente o Contratado.
20.6.Decairá do dirêito de impuqnar perante o ORC nos termos do prêsente instrumento, aquele
quê, têndo-o aceitado sem objeÇáo, venha â apresenta!, depois do julgamento, falhas ou
irrêgularidades quê o viciaram hipótese êm que tal comunicado não terá efêito de recurso.
20.7.Nos valores aprêsentados pelos Iicitantes, já dêvêrâo estar incluidos os custos com
aquisiÇão de material, rnáo-dê-obrâ utilizada, impostos, encargos, frêtes e outros que vênham a
incidir sobre os respectivos preÇos.
20.8.As dúvidâs surgidas âpós a apresêntaÇão das propostas ê os casos omissôs neste instrumento,
fj.carão única e exclusivamente sujeitos a interpretaÇão do Pregôeiro, sêndo facultada ao mesmo
ou a autoridâde supêrior do ORC, em qualquer fase da licitaÇão, a promoÇâo de diligência
destinada a esclalecer ou a cômpIêmentar a instruÇão do plocêsso'
20.9.Para dirimir controvérsias decorrentês dêste certame, excluÍdo qualquer outro, o foro
competente é o da Comarcâ dê Itâbaiana,

Mogeiro PB

FLAVI

de Janeiro de 2021.

EBSON JO
PIE oêiro Oficial



ESTÀDO DÀ PÀRàiBÀ
PREÍE]TURA MI'NICIPÀI DE MOGEIRO

CO!üSSÃO PERI,tANENTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO r -

TERMO DE

PREGÀO PRESENCÍÀ,. N" OOOO9/2021

REFERÊNCTÀ - ESPECl F]CAÇÔES

1. O.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto desta licitaçâo: coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESÀS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS,
ACESSÓRIOS E sERvlÇoS PABÀ As DIVEsÀs SECRETARIAS Do MUNIC]PIo DE MoGEIRo.

2 ,0 , wgTIFrcÀTM
2 . 1 . Considerando âs necessidadês do ORC, têm o presênte termo a fj-nalidade de defioir, técnica
e adêquadamênte, os procêdimêntos necessários para viabj-1izar a contrâtaÇão em tê1a. Às
carâctêlisticas e espêcificaÇões do objêto ora Iicitâdo são:
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31 Protetor aro 1000x20 36
leves, médios E pesados und 1

veiculos leves e méclios und 3

3. 0.oBRrcÀÇõEs Do CoNTRÀTÀDO
3.l.Responsabilizar-se po! todos os ônus e obrigaÇões concernentês à 1egis1âÇão fiscal, civiI,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas ê compromissos assrmidos, a qualqLlêr
titulo, pêrânte seus fornecedores ou tercei!os em razão da execuÇão do objeto contratâdo.
3,2,Substituir, arcando com as despêsas decorrentes, os materiais ou serviÇos que aprêsêntarêm
alteraÇóes, deterioraÇões, imperfêiÇões ou quaisguêr irregul-aridades disclepantes as exigênciâs
do instrumênto dê ajustê pactuado, ainda que constâtados após o rêcebimênto ê/ou pagamênto.
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contlatação, salvo mediante prévia
e expressa autor:izaÇão do Contratante.
3.4.Manter, durantê a vigênciâ do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigaÇões assunj-das, todas as condiÇões de habilitaÇão ê qualificaÇào exigidas no
rêspêctivo processo ficitatório, aprêsentando ao Contratantê os docu.rnêntos necêssarios, sempre
quê solicitâdo.
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou f1liâ1 da empresa quê âprêsêntou ê documêntaqáç
na fasê de habi lilaÇào. I \lr,
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3.6.Executar todas as obrigêÇÕes assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-
sê, rigorosanente, dentro dos preceitos -Iegais, normas ê especifi-caÇões técnicas
correspondentês .

4.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PREÇOS
4.1.Havendo propostâ ou .Lance vencedor com vafor para o respectivo item relacionado acj-ma, na
cofuna código:
4.1.1.Con indícios que conduzam a uma presunÇão relativa de inexequibi l idade, pelo critério
dêfinido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em taI situaÇão, não sêndo possível a imediata
confirmaÇão, poderá ser dada ao ficitantê a oportunidadê dê dêmonstrar a slla êxêquibilidade,
sendo-lhe facultâdo o prazo de 03 (t!ês) dias útêis para comprovar a viabilidade dos pleços,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pênâ dê dêsconsidêraÇão do itêm.
4.2.Sâ1iênta-se que tais ocorrências náo desclassificam automaticamênte â proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.
4.3.Os Iânces verbais sêrâo êfêtuados êm unidadê monetária nacional.

5 . O .I'iODEIO DÀ PROPOSTÀ
5.1.É parte j-ntegrante dêste Termo de Referência o modelo de proposta dê prêÇos correspondêntê,
podêndo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modêfo fornecido, dêsdê que seja
dêvidamente prêênchido, conforme faculta o instnrmento convocatório - Anêxo 01.

GILVÀN EERREIRÀ DE L]MÀ
SECRET]iRIO



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEI?I'RÀ MT'NICIPÀI, DE }'OGEIRO

COMISSÀO PER}AÀENÍE DE LICITÀÇÃO

À}IEXO 01 ÀO TERI.D DE NEFERÊNC!A - PROPOSTÀ

PBEGÃO PRESENCIÀL NO OOOO 9 /2 021

PROPOSTÀ

BBF.: PREGÀO PRESE}ICIàI NO OOOO9/2021

OBJETO: CONTRÀTÀÇAO DE EMPRESÀS PÀRÀ O FORNECIMENTO DE PNEUS, ACESSÓRIOS E

DIVESAS SECRETARIÀS DO MUNICIPIO DE MOGEIRO.

PROPONENTB :

Prezados Sênhores,

Nos termos da licitaÇâo em êplgrafe, apresentamos proposta confome abaixo:
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Responsáve1

CNPJ



FOLIA 01/ 02

ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREEEITT'RÀ MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

CO'ÍISSÃO PERT&NENTE DE LICITàÇÀO

ÀNEXO 11 - PRECÂO PRESENCTÀI No OOOO9/2021

MODELOS DE DECI,ARÀÇÕES

REE.: PREGÃO PRESENCIAL NO OOOO9,/2021
PREFEITUBÀ MUNICIPÃL DE MOGETRO

PROPONENTE
CNP.]

1- 0 - DECLAXÂÇÃO dê cumprimênto do disposto no Art. 7o, fôciso XXXIII, da CF
da Lei 8,666l93.

Art. 2?, lnci so

2.0 - DECLÀRÂÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz rêspêito a participaÇão na
ficitaÇão.

3.0 - DECLÀRÃÇÃO de submêter se a todâs as cláusulas e condiÇõês do correspondente instrr.menlo
convocatório.

O proponente acima quêlificado, sob pênas da Lêi ê êm acatameoto ao disposto no Art. 7" inciso
XXXllI da ConstituiÇão Fêdêra1, Lei 9.854, de 27 de outubro dê 1999, decfara não possuir em seu
quadro dê pessoal, funcionários menorês de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
perigoso e nem mênores de dêzêssêis anos, êm quafquer trabalho; podendo exist-ir mênorês de
quatorze anos nâ condiÇão de aprendiz na fôrma da 1êgislaÇão vigentê.

Confome exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, S2", o proponêntê acima qualificado, declara
nâo havêr, até a presêntê data, fato impeditj-vo no quê diz respeito à habllitaÇão/participaÇão
nâ prêsente licitaÇão, não se encontrando em concordatâ ou estado fafimentar, estando ciênte da
obrigâtoriedade de informar ocorrências postêriorês. Rêssalta, ainda, não êstar sofrendo
penalidade dê decfarâÇão dê idonêidadê no âmbito da administrâÇão Eedêrâ], Estadual, Municipaf
ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmêntê pela presente afirmaÇão.

O proponênte acimâ quafificâdo dêclara ter conhecimento ê
\./ r:êspêctivo instrr.mento convocatório ê submeter-sê âs condiÇões

acêitar todas as cIáusufas do
nele estipuladas.

Local e Data,

NOME /AS S ]NATURÀ/ CARGO
Rêprêsêntantê 1êgê1 do proponêntê.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLÀXÀÇÕES DEVER.ÃO SER ELÀBORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITÀNTE, QUÃNDO FOR O CASO

JI
,*



REE.: PREGÀO PRESENCIÀL N" OOOO9,/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

FOLHA A2 /02

ou

PROPONENTE
CNPJ:

4.0

Local ê Data,

DECLÀRÀÇÀO de elaboraÇão i.ndependente de proposta.

(idêntificaÇão completa do rêprêsêntântê do Iicitantê), como rêpresêntante devidamente
constituído de (identificaÇáo completa do licitântê ou do consórcio) , dorâvante denominado
(lj.citantê/consórcio), pâra fins do disposto no item 7.5.1. do Editâl do Prêgão Presenciaf n"
00009/202L, declara, sob as pênâs da Iêi, em êspeciaf a ar:-. 299 do Código Penal Brasilêiro,
que :

a) a pioposta apresentada para participar do Pregâo Presencial n" AA009/2A21 foi êlaborada de
maneira independênte pelo licj.tante, e o conteúdo da proposta nâo foi, no todo oL1 êm parte,
diretâ o indiretamente, informado, discutido ou recebido de quafquêr outro particj.pante potênciaf
ou dê fato do Pregào Prêsencial. oo 00009/2021, por qualquer mêio ou por qualquer pessoâ;

b) a intênÇão de aplêsêntar a proposta êlaborada para participar do Pregão Prêsencial
A0009/2A21, não foi inforrnada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
de fato do Prêgão Presencia). no 00009/2021, por qualquer meio ou por qualquêr pêssoa;

c) que não têntou, por qualquer meio ou por qualquer pessoâ, inf.Iuir na dêcisâo dê qualquer
outro participante potencial ou dê fato do Prêgão Presencia.l- n" AAAA9/2021 quanto a participar
ou náo da referida licitaÇão;

d) quê ô conteúdo da proposta âpresentada para participar do Pregão Presencial n" 00009/2O2f
não será, no todo ou êm pantê, direta ou indiretamêntê, comunicado ou discutido com qual-quer
outro participante potenciat ou dê fato do Prêgão Prêsênciâ1 n" 000A9/2027 antes da adjudicaÇão
do objêLo da referida licitaÇào;

ê) quê o coDteúdo da proposta apresêntada para participaÇáo do Pregão Prêsencial o" AOAA9/2021
não foi, no todo ou em parte, direta ou indlr:etamente, discutido ou recebido de quafquer
integrante da PrêfêitLlra Municipal dê Mogeiro antes da abertura oficial das propostas; ê

f) que êstá plenamente ciênte do teor e da êxtensáo desta declaraÇão e que detém plenos podêrês
e j.nformâÇôes para firmá-la.

NOME /ASSINÀTIRA/CÀRGO
Replesentante legal do proponênte

OBSERVÀÇÃO:
ÀS DECI,ARÀÇÕES DEVERÃO SER ELÀEORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICTTANTE, OUÃNDO EOR O CASO

.)
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MODELOS DÀ DEC].ARÀÇÀO DE

REF. : PREGÃO PRESENCIAL
PREFEITURÀ MUNICTPÀL DE

ESTÀDO DÀ PÀRÀIÂÀ
PREFTITURÀ MT NICIPÀI DE I.ÍoGEIRO

COMTssÃo PERMANENEE DE LIcITÀção

REGUI,AR]DADE _ HÀBI],ITAÇÂO

N. 0000 9 /2 021
MOGEIRO

ÀIIEXO III - PREGÁO PRESE}ICIÀI N" OOOO9/2021

1.0 - DECLARÀÇÃO DE REGULARIDÀDE para habilitaÇão prêvisto no Àrt. 4ô, Inciso VII, da Lei
70.520/02.

Local ê Data

O proponêntê acima qualifrcado, dêc1ara, em conformj-dade com o disposto no Art. 4o, Inc-iso VII,
dê Lei 10.520,/02, que está apto a crmprir pIênamentê todos os rêquisitos dê habititaÇão exigidos
no respêctivo instrumento convocatório que regê o certamê acima indicado.

PROPONENTE
CNPJ

NOME/ASS ]NATURA/CÀRGO
Representante lêgal do proponente

OBSERVÀÇÃO:
À DECLÀRÀÇÃO DEVERÁ sER EIÀBoRÀDÀ EM PAPEL TÍMBBÂDo Do LICITANTE, QOANDo EoR o cÀso.
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ESTÀDO Dà PÀNÀIBÀ
PBEFEITURÀ I.('NICIPÀI DE I,IOGEIRO

ccN'EssÀo PERIiÀ}TENTE DE LrcrrÀÇÀo

ÀNExo rv - pneeÃo

MINUTÀ DO CONTRÀTO

CONTRÀTo N": ..../

PRESENCTÀ,. N" 00009,/2021

. . -cPL

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITURÀ MUNICTPA], DE

MOGEÍRO E ., PÀRÀ PORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA EORMÀ ABAIXO:

Pe]o prêsêntê instrunento particular de contrato, dê um lado Prêfêitura Munici-pa1 de Mogeiro -
Àv. Presidente Joào Pessoa, 4? - Cêntlo - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, neste ato
reprêsêntada pêlo Prêfêito Àntonio José Ferreira, Brasil-êiro, Casado, Emprêsario, rêsidente ê
domiciliado na Sitj.o Pintado de Crna, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPE n' 840,199.644-91,
Carteira de Identidade n" 3360118 SSPPA, doravante simplêsmênte CONTRÀTANTE, e do outro lado

CNPJ n' . , neste ato rePrêsentado
por .... residênEe e domici.Liêdo Íiô ....r
CPE no . Carteira dê Identidade no . . . ., doravante simplesmente CONTRÀTADO, dêcj.diram
as partes contratantes assinar o presentê contrato, o qual se regerá pelas c1áusulas ê condições

cuÁugu.À pRtlrErRÀ - Dos FlNDâI.rENÍos:
Este contrato decorrê da licitaÇâo modalidade Pregáo Plesêncial n' 00009/2021, processada nos
têrmos da Lei Federal n" 10.520, de 17 de Jufho de 2002 e subs idj.ariamente a Lêi Eêderal no
8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lêi Complêment'ar D" L23, de 14 de Dezembro de 2006; Decrêto
Municipal n" 016, de 10 de Novenbro de 2006; e lêqi-slação pertinente, consideradas as alteraÇóes
posteriores das rêfêridas normas.

cIÁuSuLÀ SEGI,I{DÀ - Do oBJElo:
o presente contrato tem por objero: coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESAS PARÀ O FORNECIMENTO DE PNEUS,
ACESSÓRToS E SERVIÇoS PÀRÀ ÀS DTVESAS SECRETÀRIAS DO MUNICIPIO DE MOGEIRO.

O fornecj.mento deverá se! executado rigorosamêntê dê acordo com as condiÇóes êxplessas neste
instrumênto, proposta apresêntada, êspecificêÇões técnicâs corrêspondentes, procêsso de
licitaÇão moda.l-idade Pregão Presencial n" 00009/2021 e instruÇóes do Contratantê, documêntos
esses que ficam fazendo partês integrantes do presênte contrato, independêntê dê transcriÇão; ê
sêrá rêa1izâdo na forma parcelada.

c iusl,IÂ rERcErRÀ - Do t ÀroR E PREços:
o valor total deste contrato, a bêsê do prêÇo proposto, é de RS (...)

clÀusur,À QuÀRrÀ - Do REÀ.rustÀrrENro:
Os preÇos contratados são f.ixos e irreajustávêis no prazo de um ano,
Dêntro do prazo dê vigência do contrato ê mediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos podêrão
sofrer reajuste após o interreqno de um ano, na mesmâ proporÇâo da variaÇão verificada no lPCÀ-
IBGE acumulâdo, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta, excLusivamentê
para as obrigaÇôes iniciadas ê concfuidas após a ocorrência da anualidade,
Nos rêâjustês subsêquêntes ao primêiro, o intêlregno mínimo de r]m ano será contado a partir dos
êfeitos finânceiros do último reajuste.
No caso de âtraso ou não divulgaÇão do índice dê rêajustamênto, o Contratante pagârá êo Contràtâdo
a importância calculada pêfa úl.tj-ma variaÇão conhecida, liquidando a diferenÇa corrêspondêntê
tão logo seja divulgado o indicê definitivo. Eica o Contratado obrigado a apresentar mêmória de
cá1cL1Io rêfêrentê êo rêajustamênto de prêços do vafor remanescente, sêmprê que êste ocorrel.
Nas aferiÇões finais, o indicê utilizadô para rêajuste será, obrigatoriamênte, o definitivo.
Caso o indice estâbelecido para reâjustêmênto vênha a se! extinto ou de qualquêr forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser deterÍôlnado pêfa Legis-IaÇão
êntão em vigor.
Na ausêncj.a de prêvi-são 1êgaf quanto ao indice substituto, as partes elegeráo novo indice
oficial, para reajustamento do preÇo do valor remanêscente, por meio dê têrmo aditivo.
O reajustê poderá sêr realizado por apostilamento.

cLiíusuLÀ eur*rÀ - on ooreÇÃo,
Às despesas collerão por conta da sêquinte dotaÇão, constante do orÇamento vigentê:



Rêcursos P!óprios do Municipio de Mogeiro: LEÍ 340/2020 02.010 cABINETE DO PREEEIfO
o2olo-o4-1,22-2O02.2003 MANUTENÇÁO DAS ATTVTDÀDES DO GABTNETE DO PREFETTO 02.020 SEC DE

ÀDMISNITRÀC.AO E PLANEJAMENTO O2O2O,O4.122.2A03.2006 MÀNUTENCAO DAS ATIVIDÀDES DA SEC DE ADM E
PLANEJAM 02.O3O SEC DE EDUCÃCAO, CULTURÀ, ESP. LÀZER E TURÍSMO O2O3A .12 .722 . 2A O 6 . 2 9 4 8 MÀNUTENÇÁO
DA SEC.EDUCAÇÁO, CULT, ESp, LÀZER E TURISM 000720 3.3.90.30.00.00 111 MÀTERIA], DE CONSUMO 02.040
SEC MUNICÍPAL DE SAUDE O2O40.IA.122.OOO4.292O MANUTENÇÃO DÀS ÀTIVIDADES DA SECRETARIA DE SÀUDE
02040.10.301.1012.2035 MÀNUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRÂI.4A SÀUDE DÀ FÀM]LIÀ OOO276 3.3.90.30.00.00
214 MÀTERIAL DE CONSUMO O2O4O. 10. 301.2007 .2042 MÀNUT DAS AT]VIDÀDES DO FUNDO MUNICIPÀL DE SÀÚDE
02.050 sEc.DE ÀÇÃo soclAl FMAS 02050.08.244-2A08-2040 MÀNUT. ÀTTVTDADES DÀ SEC. DE ACÀO SOCrÀL
02.O60 SEC DE IND. COM. COMPRÀS E TRÀNSPORTES 02.O?O SEC.ÀGRIC. MEIO ÀMBIENTE, PESCA E PECU

O2O'7 O .20 . 722 ,2010 . 2 O 6 6 MÀNUT. ATIV. ADM. DÀ SEC. DE AGRIC. E MEIO ÀMB]ENTE 02.O8O SEC DE INDUST.
COMERC]O E INERÂ ESTRUTURA 02084,15.452.2409.2073 MÃNUTENAO ATÍV]DADES ADMÍNISTRATIVÀS DÃ
SEINERA 02.140 SEC DE FTNANCAS 0 2 1 4 0 . 0 4 . 12 3 . 0 0 0 4 . 2 0 I I MÀNUTENÇÃO DAS ATTVTDADES DA SEC DE

F]NANÇAS 3.3.90.30.00.00 00L MÃTERTAL DE CONSUMO

CLÀUSI LÀ gEXTÀ - DO PÀGAIIENIO:
O pagamento será efetuado na Têsouraria do Contratante, mêdiante plocesso regular. da seguj-nte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimpfemênto.

CLÀI'SULÀ SÉTNA - DO PRÀZO E DÀ VIGÊNCIÀ:
O prazo máximo de êntrega do objêto ora contratado,
hipótêsês previstas no Art. 57, § 1", da Lei 8.666/93,
da emissáo do Pedido de Compra:
a - Entaega: Imediata.
À vigência do prêsente contrato será detêrminada: até
considerada da data de sua assinatura,

quê admitê prorrogaÇão nas condiÇôês ê
está abaixo indicado ê sê!á considerado

crÀusur.À orrÀvÀ - DÀs oBRrGÀÇoEs Do coNtRÀÍÀNTE:
a Efêtuar o pagamento rêIêtivo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - ProporcioÂâr ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimênto contratadot
c - Notificar o Contratado sobre qualquêr irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornêcido, exercêndo a mais ampla e completa fiscalizâÇào, o que não eximê o Contratado dê suas
responsabi.Iidades contratuais e legais;
d - Designar rêpresentantês com atrj.burções de Gêstor e Eiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialniente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, tespectivamente,
pêrmitida a contratação dê terceiros para assistência e subsidio de informaÇões pêrtinêntes a

êssas atribuiÇões.

CIáESUI.A NONÀ - DÀS OBR,IGÀçõES DO CONTRÀTÀDO:
â - Exêcutât dêvidamênte o fornecimento dêscrito na Cláusu]a corrêspondente do prêsênte contrato,
dentro dos melhores parâmetros dê qualidade estabetecidos para o ramo dê atividade relacionada
âo objêto contrâtua], com observância aos prazos estj-pulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇôês concernentês à legislaÇão fiscal, civiI,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesês e compromissos assumidos, â qualquel
titulo, pêrante seus fornecedores ou têrceiros em razão da execuÇáo do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado ê idôneo, acêito pelo Contratantê, quando da exêcrlçâo do contrato,
que o reprêsêntê integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscafizaÇáo do Contratantê dêvêndo prêstar os j.nformes e

êsclarecimêntos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados dirêtamente ao Contratante ou a têncêiros, decorrêntes
dê sua culpa ou dolo nâ êxêcuÇão do contrato, náo êxcluindo ou rêduzindo essa re s ponsabi I idade
a fiscalizaÇâo ou o acompanhamento pelo órgão interêssado;
f - Não ceder, transfêrir ou subcontratar, no todo ou em paÍte, o objeto deste instlumento, sem
o conhecimento e a devida autorização exPressâ do Contratânte,'
g - Mantêr, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇôês assumidas,
todas as condiÇõês dê habilitaÇão e quallficaÇão exigidâs no rêspectivo processo Iicitatório,
aprêsêntando ao Contratante os documêntos necessários, sempre que solicitado.

cuíusI,I.À DÉcDa. - Dà ÀrrERÀção E REscrsÃo:
Este contrato podêrá ser alterado com a devida justj.ficâtiva, unilateÍalmente pelo Contratantê
ou por acordo entre as pârtes, nos casos prêvistos no Àrt' 65 e será rescindido, dê pleno
direito, conforÍnê o disposto nos Arts. 1'l , 'lB e 79, todos da Lei 8.666,/93'
O Contratado fica obrigâdo a acêrtar, nas mesmas condiÇóes contratuâis, os acréscimos ou
supressÔes que se fizêrêm nâs compras, até ô respêctivo limitê fixado nÔ Al:t. 65, § 1" da Lêi
8.666/93. Nenhum acréscimo ou suprêssâo poderá exceder o fimite estabelêcido, salvo as supressõês
rêsultantes de acordo ce1êbrado entre os contratantês.

CI.iÁgguI.À DÉCDIA PRIIGIRÀ - DO RECEBNTIENIO:
Executado o presente contrato ê observadas as condiÇôês de adimplemento das obrigaÇões pact
ôs procedimêntos ê prazos para recebêr o seu objeto pêlo Contrâtantê obedecerão, confo
caso, às disposiÇõês dos Àrts. '73 a 16, da Lei 8.666193'

o final do exercÍcio financeiro de 2021,

suj eit o

o

cuÁUsu.À DÉCIMÀ SEGI,NDÀ - DÀs PENÀuDÀDES:
A recusa injusta em dêixar de cumprir âs obrigaÇões âssumidas e precêitos fegais,
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penâ1idadês previstas nos Arts. 86 ê 87, da



Lej,8,666/93t a - advertênc-ia; b - mufta de mora de 0,5t (zero vírgula cinco po! cento) aplicâda
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no iniclo ou na êxêcuÇão do objeto ora
contratado; c - multa de 108 (dêz por cento) sobrê o valo! contratado pefa inexecuÇão total ou
parciaf do conErato; d - simultaneamente, qualquer das pena.Ij.dades cabíveis fundamentadas na
Leí 8.666/93 e na Lêi 1,0.52O/O2.

cüiusul,À DÉCD,G, ERcEÍnÀ - DÀ co{pENsÀÇ.ão FrNÀNcErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos dê pagâmento nos têrmos dêstê instrumento, ê desdê quê o Contratado
não tenha concorrido de âLgtnnâ forma para o atraso, sêr:á admitidâ a compênsaÇão financeira,
devida desde a datâ limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagahênto
da parcêla. Os encargos noratórios devidos êm razâo do atlaso no pagamento sêrão calculados com
utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP, 1, ondel EM = encargos noratór.ios; N = número de
dias entre a data prevista para o pagamênto e â do efêtivo pagamento; VP = valor da parcela a
ser pâqai e I = índice de compensação financêira, assim apurado: I = (TX + 100) = 365, sendo TX
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua fâIta, um novo indice
adotado pê1o Governo Eederal quê o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido pêra
a compensaÇáo financeira venha a sêr extinto ou de qualquêr forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituiÇão, o que viêr â ser determlnâdo pêIa lêgislaçâo êntão em vigo!.

cLíusur.À DÉcna, euÀRTÀ - Do FoRo:
Para dirimi.r as questões dêcorrêntês destê contrato, as partes elegem o Eoro da Comarca de
Itabaiana.

E, por estarem de pfeno acordo, foi favrado o
assinado pêIâs partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHÀS

presente contrato ern 02(duas) vias, o qual va1

Mogêiro - PB,

PELO CONTRATÀNTE

de dê

PELO CONTRÀTADO




