
EDITÀI. Licitação
PROCEgSO ÂDMINISTRÀTTVO N" PP OOO1O,/2021
r,rcrreÇÃo N". ooo1o,/2021
MODALIDADE : PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgâo Reâlizador do Certame:
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
ÀV. PRESIDENTE JOÀO PESSOA, 4? - CENTRO
CEP: 58375-000 - Tel. : (83) 32661033.

ESTÀDO DÀ PÀNÀIBÀ
PREFE ITI'R,À MUIIICIPÀ,. DE T{OGEIRO

cor'sssÃo eERI'aNENTE oe r,rcrrlçÀo

MOGE]RO PB

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501,/OOO1-61, doravante
dênoúitrldo 9iqrl€6Eantê ORC, torna público para conhêcimento dê quantos possam interessar que
fará realizar através do Pregoeiro Oficlaf assessorado por sua Equipe de Apoiô, as 10:00 horês
do dia 05 dê Peverêiro de 2A2L no endêrêço acima indicado, licitação na modalidade Pregáo
Prêsencial no OOA\0/2O21, tipo menor preÇo, e sob o regime de tarêfa; tudo dê acordo com este
instrumento e em obsêrvância a Lei Eedêral n' 10.520, dê 1f de Julho de 2002 ê subs idj.ariamente
a Lei Fedêrâ1 n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Ler Complementa! n" 123, de 14 de Dezêmbro de
2006; Decrelo Municipal n" 016, dê 10 dê NovêÍnbro dê 2006; ê IêgislaÇão pêrtinênte, consideradas
as a1têraÇões posteriorês das referidas normas; conforme os critérios e plocedimentos a sêguir
definidos, objetlvando obtêr a mê1hor proposta para: CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESAS PARÀ LOCAÇÃO DE

vEÍcul,os rrpo cAurNHÃo coNFoRME ÀNExo, pARÀ ÀDENTER As DEMÀNDAS DEsrE MUNlcrpro.

1.O.DO OBJETO
1.1.constitui objeto da presente licj-taÇáo: coNTRATAÇÀo DE EMPRESAS PARÀ LoCAÇÃo DE vEÍcULos
Trpo CAMTNHÁo coNFoRME ÀNExo, PARA ADENTER Às DEMÀNDÀS DEsrE MUNrcrplo.
1.2.Às êspêcificaÇóes do objeto ora licitado, encontram-sê dêvidâmentê dêtalhadas no
correspondente Termo dê Referência - Anêxo I dêste Instrumento.
1.3.4 contrataÇão acima descrita, que será processada nos termos destê instrumênto convocatório,
especificaÇões técnicas ê informâÇões compfêmêntarês qLle o acompanham, quando for o câso,
justifica-se: Pela necessidâde da devida êfêtivação de sêrviÇo para suprir demanda êspêcifica -
coNTBÂTAÇÁo DE EMPRESAS pÀRÀ LocAÇÀo DE vEÍcul,os rrpo CAMTNHÁo coNEoRME ÀNExo, pARÀ ADENTER As
DEMÀNDAS DESTB MUNICIPIO -, considerada oporluna e imprescindível, bem como rêlevantê medida de
intêresse público; ê ainda, pela necessi-dade de desenvolvimento dê aÇões continLladas para a
promoÇão dê atividades pertinentês, \risando à maximizaÇão dos recursos em rêlâÇão âos objetivos
proglamados, obsêlvâdas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas dê pl-anejamento
aprovadas.
1.4.Sa1ienta-se que na rêferida contrataÇáo, não será concêdido o tratamento difelenciado e
simplificâdo para as Microempresas e Empresas de Pêqueno Porte, nos termos das disposiÇôes
contidas no Art. 4f, da Lêi Complêmentâr no L23/2006, por não enquadrar-sê nas hipótesês dos
incisos I ê III, do Àrt. 48, como também, não ser oportuno aplicâr â êxigência facultada no
inciso II, do mesmo artigo, visto estarêm presentes, isofada ou s imultaneamêntê, as situaÇÔes
prêvistas no inciso 1II, do Art, 49, todos do rêfêrido diploma legal. Eica, no êntânto, âssegurado
a ME ê EPP o tratamênto diferenclado ê simplificado prêvisto nos demais Artigos do Capltulo V,
SeÇão 1, da Lei ^o. 123/06-

2.0.DO rJOCÀL E DÀIÀ E DÀ ü.{POGNÀçj{O DO EDrTÀr
2.1.Os envelopes contêndô a documentaÇáo rêlatlva à proposta de prêÇos ê a habilitação para
execuÇão do objêto desta licitaÇão, deverão ser êntregues ao Pregoeiio até as 10:00 horas do
dia 05 de Eevereiro de 202L, no êndereÇo constantê do prêâÍüculo deste instrumento. Nestê mesmo
loca1, data ê horário sêr:á realizada a sessáo públicâ pâra abêrtura dos rêfêridos envelopes.
2.2.InformaÇõês ou esclarecimentos sobre esta licltaÇão, serão prestados nos horários nomais
dê êxpediênte: das 08:00 as 12:00 horâs.
2.3.0uâ-lquer pessoa - cidadão ou licitantê - poderá solicitar esclarecimentos, provldências ou
impugnar o ato convocatório dêstê certamê, se manifêstadâ por escrito ê dj-rigida ao Pregoeiro,
até 02 (dois) dias útels antes da dat'a fixada para recêbimento dâs propostas,
2.4.Cabetá ao Pregoêiro, âuxiliado pelos setores rêsponsáveis pela êlabora
convocôtório e sêus anexos, decidir sobre a pêtiÇâo no prazo de até 24 (vintê e

Çá

considerado da data êm que foi devidamente recebido o pedido.
2.5.À respectiva pêtiÇâo será apresentada da seguinte forma:
2.5.1.Protocolizando o originaf, nos horários dê êxpediêntê acima indicados, êxclu

deste ato
(o) horas,

seguinte endêreço: Àv. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.
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3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

3.2
3.2

DOS ELETGNTOS PÀRÀ LICIIÀÇÃO
Aos participantes, sêrão fornecidos os seguintes elernentos:
l.ANEXO I - TERMO DE REEERÊNCIA - ESPECTFICAÇÔES;
2.ANEXO II - MODELOS DE DECI,ARÀÇÔES;
3.ANEXO ITI _ MODELO DE DECLÀRÀÇÃO DE REGULÀRIDADE _ HABILITAÇÃO;
4.ANÊXO IV - MINUTÀ DO CONTRÀTO.
A obtênÇão do Edital poderá ser feita da sêguinte forma:
l,Junto ao Prêgoêiro: gratuitamêntê; e
2. Pê1os sites : www.mogeiro. pb. gov. br/licitacoes ; wr,rw. tcê, pb. qov. br.

4.0. DO SI'PORIE I.EGAT
4.1.Esta licitaÇão reger-sê-á pela Lei Federal no 10.520, de 17 de Julho de 2002 e
subs idiariamêntê a Lêi Fêdêra1 n" 8.666, dê 21 dê Junho dê 1993; Lei Complêmentar n'123, de 14
dê Dezeíüro dê 2006; Decreto Municipal n' 016, de 10 de NovêÍüro dê 2006; e legislaÇão pertinênte,
consideradas as altêraÇões posterj-ores das referidas normas; quê ficâm fazêndo partes integrantês
deste instn]mênto, indêpêndênte de transcriÇão.

5. O.DO PRAZO E DOrÀÇÃO
5.1,O prazo máximo para a êxecuÇão do objeto ora licj.tado, conforme suas caracteristicas e as
nêcêssidades do ORC, e que admj.t'e prorrogaÇão nos câsos prêvistos pela Lei 8.666/93, êstá abaixo
indicado e será consrderado a partir da assinatura do Contrato:

Inicio:3 (três) dias;
Conclusão: 323 (trêzêntos ê vinte e três) d1as.

5.2.o sêrviÇo será executado de acordo com as especificações definidas no corrêspondente Termo
de Referência1, anexo a êste instrumento,
5.3.o prazo de vigência do colrespondente contrâto sêrá detêrminado: até o final do exercício
financêiro de 2021, considêrâdo da data de sua assinatura; podêndo ser prorrogado nos têrmos do
Àrt.5l, da Lêi 8.666193.
5.4.Às despesas decorrentes do objeto dêstê certamê, correrão por conta da sêguinte dotâçáo:
Recursos Própri.os do Município de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/202A MUNICIPÀL N 0012-À/2020 02.010
GÀBINETE DO PREFEITO 02.O2O SEC.DE ADMINISTRÂCAO E PLÀNEJAMENTO O2O2O.04.I22.2OO3.2AA6
I.ÍÀNUTENCAO DAS ATIVTDADES DÀ SEC DE ADM E PLANEJAI'Í 02.030 SEC DE EDUCACÀO, CULTURÀ, ESP, LÀZER
E TURISMO A2O30.72.I22.2006.2948 MANUTENCÀO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULT, ESP, LAZER E TURISM OOO722

3.3.90.39.00.00 111 OUTROS SERVrÇOS DE TERCETROS PESSOA JURIDICA 02.040 SEC MUNTCTPAL DE SAUDE

O2O4O.7A.I22.OOO4.292O MANUTENCÀO DAS ATIVIDÀDES DA SECRETÂIRÀ DE SAÚDE 02040.10.301.1012.2014
MÀNUT DAs ATIV ATENCÀo BASICA A SAÚDE - PAB EIXO OOO2O5 3.3.90.39.00.00 214 OUTROS SERVIÇOS DE

TERCEIROS PESSOA JURIDICA 02O4O.1O.3O1 .2AA1 .2A42 MÀNUT DÀS ÀTIVIDADES DO EUNDO MUNICTPÃL DE

sÀuDE 000388 3.3.90.39.00.00 211 OUTROS SERVTÇOS DE TERCETROS PESSOÀ JURTDTCA 02.050 SEC DE ÀCAO

SOCIAL FMÀS 02A50.08.244.2A08.2040 MÀNUT. ATIV]DÀDES DA SEC. DE ACAO SOCIAL 02.060 SEC DE IND
COM COMPRAS E TRÀ.NSPORTES 02.O7O SEC AGR]C. METO ÃMBIENTE, PESCÀ E PECU A2O10.20.I22.2010,2466
MANUT. ATIV. ADMDÀ SEC. DE ÃGRIC. E MEIO ÀMBÍENTE 02.O8O SEC. DE INDUST. COMERCIO E INFRÀ
ESTRUTURÀ O2OAO .15 . 452 . 20 O 9 . 2 O 7 3 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRÀTIVAS DÀ SEINERA 02.140
SECRETARIÀ DE F]NANCAS 3.3.90.32.00.00 OO1 MATBRIAL DE DISTRIBUlÇAO GRÀTU]TA 3.3.90.39.00.00
001 ouTRos sERvrÇos DE TERcErRos PEssoA JURIDICA

6.0.DÀS COrrDrçõES DE pÀRtrct pÀçÁO

6.1.os proponêntes que desejarem participar deste celtamê dêvêrâo entregar ao Pregoeiro dois
envelopes fechados indicando, respêct ivamente, PRoPosTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÁO, devidamente
identificados, acompanhados da respectiva dêcLaração de cumprimento dos requisitos de
habilitaÇão, nos termos definidos neste instnrmento convocatólj.o.
6.2.4 pârticipaÇão neste certame é aberta â qualsqlrêr interessados, inclusivê as Microemprêsas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos têrmos da fegislação vigênte.
6,3,Não poderão participar os interessados que se encontrêm sob o regimê falimentar, êmprêsas
estrangeiras quê náo funcionem no pais, nem aquefês que tenham sido declarados inidôneos para
Iicitar ou contratar com a AdministraÇáo Púbfica ou que estêjam cumprindo a sanÇão de suspênsào
do direito dê li-citar e contratar com o oRC.
6.4.os licitantês que desejârem ênviar seus envelopês Proposta dê PrêÇos ê DocumentaÇâo via
postal - com Aviso de Rêcebimênto AR -, deverão remêtê-los em tempo hábiI ao endereÇo constante
do preâmbu1o deste instrumento, êos cuidados do Pregoeiro - Flaviano Clebson Araúio. Náo sendo
rigorosamentê observadas as exigências destê itêm, os respectivos envefopes náô sêrão aceitos ê

o licitante, portanto, desconsiderado para efeito dê participação no certame.
6.5.Ouando observada a ocorrência da êntrêga apenas dos eovefopês junto ao Prêgoeilo, sem a
permanência de rêprêsentantê crêdênciado na rêspectiva sessão púb1ica, ficará subentendido quê
o licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É vêdada à pârticipaÇào em consórcio.

?.0.DÀ REPRESENTÀÇáO E DO CREDENCI.àIITENIO
7.1.O Iicitantê dêvelá se apresêntar, para credenciamêôto junto ao Prêgoe1!o, quando for o caso,
atlavés de um representante, coft os documêntos quê ô crêdênciam a participar dêste procedimento
l-icitatório, inclr.tsive com poderes para fornufaÇão de ofertas ê fances verbais. Cada licitantê
credenciârá apenas um rêpresêntantê que será o único âdmitido a intervir nas fases do cêrtamê
na forma prevista neste instrumênto, podendo ser substituido posteriormentê por outro
credenciado.
1.2.Para o credenciamento dêverão ser apresentados os seguintes documêntos:

idamênt e



7.2.1.Tratando-se do representantê 1êgaf: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lêi,
quando for o câso, dêvidamente registrado no órgão compêtente, no qual estejam exprêssos seus
podêrês para exercer direitos e assumi! obrigaçôes êm dêcolrência dê tâf invêstidura;
7 ,2,2,Trala[do-sê dê procurador: a procuraÇáo por instrumênto púb1ico ou particular da qual
constêm os nêcêssários poderes para formular verba]mentê lancês, nêqoc.iar preÇos, firmar
declaraÇões, dêsistir ou apresentar as razões de recurso ê praticar todos os demais atos
pêrtinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constituiÇáo da emprêsa,
quando for o caso, quê comprove os poderes do mandantê par:a a outorga, Na hipótêse de procuraÇão
sêja palticufar dêvêrá êêr rêconhecida a firúa eú cartório do r6qr.ctj.vo aignatário.
?,2.3.O rêprêsentante 1egal e o procurador deverão idêntiflcâr-sê âpresentando documento oficlal
que contenha foto.
7,3,Estês documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro - antes do inicio da sessáo púbfica -
êm origlnal, por qualquer processo de cópia autenticâda por cartórro competente, pelo Prêgoeiro
ou membro da Lquipe dê Apoio.
7.4.4 nâo apresentaÇão ou ainda a incorreÇáo insanávêl de qualquer dos documentos dê
crêdênciâmento impedirá a participaÇão ativa do represêntantê do licitantê no presente certâme.
Esta ocorrência nâo inabj.litará sumariamente o concorrente, apênas perderá o direito a
manifestar-se nas correspondêntês fasês do procêsso lic.itatório. Para tanto, o Prêgoeiro receberá
legularmente do rêferido coocorlêntê sêus ênvêlopes, declaraÇôes e outros elementos nêcessários
à participaÇão no certame, desde quê apresenlados na forma dêfinida nêstê instrumento.
?.5,No momento de abêrtLlra dâ sessão pública, câda ficitante, po! intêrmédio do seu representante
devidamente credencrado entregará ao Pregoerro, em separado dê qualquêr dos envelopes, a sêguinte
documênCaÇáo:
7 , 5, 1 , DêcIaraÇão de Elaboiação Indepêndênte dê Proposta - Anexo II .

7 .5 .2 . DeclaraÇão dando ciência de que cumpre plenamêntê os requisitos de habilitaÇão, conforme
modefo - Anexo III,' ê
7 .5 , 3 , Comprovação dê quê o licitantê sê ênquadra nos termos do Art. 3ô da Lei 123/A6, sê for o
caso, §êndo considerado microempresa ou êmprêsa de pequeno porte ê -rêcêbêndo, portanto,
tratamento difêrênciado e simplificando na forma dêfinida pelê legj.slaÇão vigênte. Ta1
comprovaÇão pôderá ser feita através da aprêsêntaÇâo dê quafquer um dos seguintes documentos, a
critério do Licitantê: a) dec]araÇão êxprêssa formalmente assinada por profissional da área
contábiI, dêvidarnentê habilitado; b) certidão simpfificada emitida pela juôtâ comercial da sedê
do licitante ou equivalente, na forma da legislaÇão pêrtinênte. A ausência da refêiida declaraÇão
ou certidão simplificada, âpênas nêste caso para comprovaçáo do enquadramento na forma da
legistaÇão vigente, não é suficientê motivo para a inabilj.taÇão do licitante, apenas pêrdêrá,
durantê o prêsentê certame, o direito ao tlatamento difêrênciado e simplificado dlspensado a ME

ou EPP, previsEos na Lei 'l 23l06:
?.5,3.1.O Pregoeiro poderá promover diligência, na foEna do Art. 43, §3', da Lei 8.666/93,
dêstinâdâ a êsclarecer sê o licitânte é, de fato e dê dirêito, considerado microempresa ou
êmprêsa de pêqueno portê.
7.6,Ouando os ênvelopes Proposta de Prêços e Docr.rmentaÇâo forem enviados via postal, a
documêntaÇão rêlacionada nos itens '1 .5.1, '7.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresêntada dentio do ênvelope
Proposta de Preços.

8.0.DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS
8.1.4 proposta dêverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro dê ênvêlope lacrado, contendo as
sêguintês indicaÇões no anvêrso:

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
PROPOSTÀ DE PREÇOS _ PREGÃO PRESENCIAL N"
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

000L0/2021

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS dêvêrá conter os seguintes el-ementos:

8.5.Existindo discrepância entlê o prêÇo unitário e o valol totaf, resultado da muf

8.2.Proposta êfaborada êm consonância com as especificaÇôes constantês dêste instrr.rmênto ê seus
êIemêntos - Anexo I -, em papêI tirnbrado da empresa, qLlando for o caso, assinada por seu
replêsentante 1ega1, contêndo no corrêspondente item cotado: discriminaÇâo e outras
caracteristicas se necessário, quantidade e valorês Llnitário e total êxpressos em algarismos.
8.3.ser:á cotado u.n único prêço pârâ câdâ item, com a utilizâÇão de duas casas dêcimais. IndicaÇão
em contrário está sujeita a corrêÇào observândo-sê os seguintes critérios:
8.3.1.EaIta de digitos: seráo acrescidos zerosi
8.3.2.Excessô de dígitos: sêndo o primêiro digito excêdente menor que 5, todo o excesso sêrá
suprimido, caso contráriô haverá o arredondamento do dígito antêrior para mais ê os demais itêns
êxcedentes suprimidos.
8.4.A Proposta dêverá sêr redigida em fingua portuguêsa e em moeda nâcional-, elaboladâ com
clareza, sem alternativas, rasuras, emendas ê/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última
datada e assinada pêlo lesponsável, com indlcaÇâo: do valor total da proposta em algarismos,
dos prazos dê êntrêgâ ou êxecuÇão, das condiÇões dê pagamênto, da sua vâ-Iidade que não podêrá
ser inferior a 60 dias, e outras informações e observaÇõês pertinentes quê o licj-tante julqar
necessárias.

do preço unitário pela quantidade, o prêÇo unitário prevafecerá.
8.6.Eica estabelecido que havendo divergência dê preÇos unitários pâra um
sêrviço, prevalêcêrá o dê menor valor.

ipf icaÇão
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8.7.No caso de aLteraÇão necessária da proposta feita pelo Prêgoêiro e sua Equipe de Àpoio,
decôrrente exclusivamêntê dê incorreÇões na unidade de medida utilizada, observada a devida
ploporcional idade, bem como na multiplicaÇâo e/ou soma de valores, prevêlecerá o valoi corrigido.
8.8.À não indicaÇão na proposta dos prazos de entrêga ou execuÇão, dâs condições de pagamento
ou de sua validadê, ficará subentêndido que o licitante acêitou integralmente as disposiÇõês do
ato convocatório e, portanto, sêráo considêrâdas âs dêtêrminaÇôês nêIê contidas para as referidas
êxigências nào sêndo suficiêntê motivo para a dêsc.IassificaÇão da proposta,
8,9.É facuftado ao licitantê, apresentar a proposta no próprio modê1o fornecido pê1o ORC, desde
que esteja devidamente preênchido.
8.10.N4s ficitâÇões para aquisiçào dê mercadorias o participantê indicará a origem dos produtos
ofer:tados. A êvêntuaI falta da referida indicaÇão náo desclassiflcârá o licitantê,
8,11.Sêrá desclôssificada a proposta quê deixar de atendêr as disposiÇões deste instrumento.
8.12.Fica facultado ao licitante a apresentaÇão da proposta tâmbém em midia, oL1 sêja, em CD ou
PENDRTVE.

9.0
9.1
via

DÀ HÀBILITÀçÀO
Os documentos necessários à habililaÇào dos licitantes, deveráo
dêntro de envelope Lacrado, contendo as seguintês indicaÇôes

ser aprêsêntados êm 01 (ulna )

no anverso

PREFEITUBÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
DOCUMENTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NO

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

a0010 /2a21

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO dêverá conter os sêquintês êlemêntos:

9.2. PESSOA JURÍDICA:
9.2.1.Prowa dê inscriÇão no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.
9.2.2.Pro\ra de inscriÇão no cadastro dê contribLlintes estadual ou muni.cipal, relativo à sedê do
licitante.
9.2.3.Ato constitutivo, estatuto oL1 contrato sociaf em vigor, devidamente registrâdo, êm se
tratando dê sociedadês comerciais, e, no caso de sociedadês por aÇôês, acompanhado de documentos
dê ê1êiÇão de seus administradores . InscriÇão do ato constitutivo, no caso dê sociêdâdes civis,
acompanhada de p.rova de diretoria em exercicio. Decrêto dê autorizaÇâo, em sê tratando de empresa
ou sociêdade estrangeira em funcionanento no Pais, e ato de registro ou autorizaÇão para
funcionamênto êxpedido pêIo órgão compêtentê, quando a atividade assim o exigir. Rêqistro
comerciaf, no caso de emprêsa individual. Estas êxigências nâo se aplicam ao licitantê quê,
quando da êtapa dê credenclamento no celtame, já tenha âprêsêntado de forma regular nos termos
do presêntê instrumento convocatório, a referida documentaÇão solicitada nestê subitem.
9.2.4-BêlanÇo patrimonial e demonstraÇões contábeis do úftimo êxercício social. já exigiveis e
apresentados na forma da fêi, com indicação das páginas correspondêntes do livro diário em quê
o mêsmo se encontra, bem como apresentaÇáo dos compêtentes termos de ôbertura e encerramento,
âssinados por profissional habilitado e dêvidâmêntê registrados na junta comêrcial competente,
vedada a sua substituiÇâo por balancêtes ou balanÇos provisórios. Tratando-se de empresa
constituida há rnenos de um ano, ou aquela que ainda não tênhâ rêafizado o fecharento do sêu
primeiro ano de existência no prazo IegaI, poderá apresentar o BalaÇo de Àbêrtura assinado por
profissional habilltado e dêvidamente registrâdo na junta comercial competente.
9. 2 . 5. Regularidade para com a Fazenda Federal - Cêrtldão Negativa de Débitos Rêlativos aos
Tributos Federais e à Dív.ida Ativa da Un1ão.
9.2.6.Certidões negativas das Eazêndas Bstadual e Municipal da sedê do licitante, ou outro
êquiva.Lente, nâ formê dâ 1ei.
9. 2 . 7 . ComprovaÇào de regularidade relatj.va ao Fundo dê Garantia por Têmpo de SêrviÇo - EGTS,
apresentando o respêctivo Cêrtificado de RêgLllaridade fornecida pelâ Caixa Econômica Federal.
9.2.8.Prova dê inexistência de débitos j.nadirnplidos perantê a Justiça do Trabalho, mêdiante a
aplesentação dê Cêrtidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
ConsolidâÇão das Leis do Traba.Iho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5,452, de 1o de rnaio de 1943.
9, 2 . 9. DeclaraÇâo do licitânte: de cumprimento do disposto no Àrt. ?o, Inciso xxxlÍÍ, da
ConstituiÇão FedêÍa1 - Ar}!. 2'7, Inciso V, da Lêi 8.666193; dê superveniência de fato impêditivo
no que diz rêspeito à participaÇâo na licitaÇão; e dê submêtêr-sê a todas as cfáusulas e
condiçõês do presentê instrumento convocatório, confolme modelo - Anexo II.
9.2.10.Certidão nêgrativa dê faIênciâ ou concordata expêdidâ pelo distribuidor da sedê do
licitantê, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abêrtura das propostas,
9.2.11.Comprovação de capacidade dê desêmpênho ântêrior satisfatório, dê atividêde igual ou
assemelhada ao objêto da licitaÇão, feita atrâvés de atêstado fornecj-do por pessoâ jg{idica de
dirêiLo publico ou privado. í \
9,2.72.Al-rarâ dê focatizaÇão e funcionamênto e/ou dêcfaraÇào da Prefeiturâ do local Sa \sede da
Firma, informando quê a mêsma funciona no êndêrêÇo mêncionado nos docLr.rnentos. Ilr

\t/,x,r
9.3.os documêntos de HabilitaÇão deverão ser organizados na ordem descrita neste iní\rVmento,
precedidos por um indicê corrêspondentê, podendo ser apresentados em orj-ginal, por hualqDer
procêsso de cópia autenticada por cartório competente, pelo Prêgoêiro ou meÍüro da Equipe de
Apoio ou publicaÇão em órgão da imprensa oficial-, quando for o caso. Estando pêrfêitamente
Legíveis, sem conter borrÕes, rasuras, emêndas ou entrêlinhas, dentro do prazo dê validadê, e
encerrados em envefope devidâmente facrado ê indevassável. Por ser apenas uma formalidade que
visa facifitar os trabalhos, a ausência do refêrido indicê nâo inabilitará ô licitantê.



9.4.4 falta de qualquer documento exigido, o seu venciÍnento, a ausênc.ia das cópias devidamênte
autenticadas ou das vias or:iginais para âutênticaÇão pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Àpoio
ou dâ publicaÇão em órgão na imprênsa oficial, a apresentaÇáo de documentos dê habifitaçào fora
do enveLope êspêcifico, toÍnará o respectivo licitantê lnabilitado, Quando o documento for
obtido via Internet sua legafidade sêrá comprovada nos endereÇos efetrônicos corrêspondentes.
Poderá ser utilizada, a critério do Prêgoeiro, â documentaÇâo cadastral de fornecedor, constante
dos arquivos do ORC, para comprovaÇáô dâ autênticidade de elemêntos apresêntados pelo licitante,
quando for o caso.

10. O.DO CRITÉRTO PÀRÀ .'I'LGÀ!{ENIO
10.1.Na sê1eÇão inicial das plopostas para identificaÇáo de quais iráo passar a fâse dê lances
verbais ê na classlficaÇáo final, observadas as êxigênciâs e procêdimentos definidos nêste
instrr]mento convocatório, será consj-dêrado o critério dê mênor prêÇo apresentado para o
correspondêntê itêm.
10.2.Havêndo iguafdade dê valorês êntrê duas ou mais propostas escritas, e após obêdêcido o
disposto no Àrt. 3ô, §2", da lei 8.666/93, a c1âssificaÇão inicial para a fase de lances vêrbais,
se fará através de sôrteio.
10.3.Na presente licitaÇào - fasê dê lâncês -, sêrá assegurada como critério de desêmpâtê,
preferência de contrataÇão para as microempresas e empresas de pêqueno porte-
10.4.Para efeito do disposto nêstê instrLmênto, entênde-se por empate - fase de lances -, aquêIas
situaÇões em que as propostas apresentadas pêlas mlcroêmpresas e empresas de pequeno porte sêjam
iquais ou até 059 (cinco por cento) supêriores ao melhor prêÇo.
10.5.Ocorrendo a situaÇão dê êmpatê - fasê de l-ancês - conforme acima definida, proceder-sê-á
da seguinte forma:
10.5.1.4 microêmpresa ou êmpr:esa dê pequeno portê mais bêm classificada sêrá convocada pala
apresentar: nova proposta no máximo de 05 {cincô) minutos após o encerranento dos lancês, sob
pena de preclusão
10.5.2.Não ocorrêndo a contrataÇáo da microemprêsa ou êmprêsa de pequeno porte, na forma do item
anteriol, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrêm na situaÇão dê
empate acima dêfinidâ, na ordem de classificaÇão, para êxêrcício do mesmo dir:êito;
10.5.3.No caso dê equivalêDcia de valores apresentados pê1as microempresas e êmpresas de pequeno
porte que se encontrêm no intêrvaIo estabefecido como situação de eÍnpate, será reafizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá aprêsêntar melho! oferta.
10.6.Na hipótesê dê não-contratâÇão nos têrmos acima prevj-stos, em que foi obsêrvada a situaÇão
dê empatê e assegurado o tratamento dj-ferenciadô a microemprêsa ê emplesa dê pêqueno porte, o
objeto licitado sêrá adjEdicado êm fâvor da proposta originalmente vencêdola do certame.
10.7.4 situaÇão de empate - fase de lances -, na fôrmâ acima dêfinida, somente sê aplicará
quando a melhor ofêlta inicial ôão tivêr sido apresentada por microêmprêsa ou empresa de pêquêno
Portê.

11.0.DÀ ORDEM DOS ÍRÀEÀI.HOS
11.1.Para o recebimento dos envelopes e inicio dos trabâfhos será observada uma toferância de
15 (quinzê) minutos após o horário fixado. Encêrrado o prazo para recebimênto dos envelopês,
nenhum outro será âceito,
11.2.Dêclarada aberta à sessão pública pelo Prêgoeiro, será efetuado o devido credenciamento
dos interêssados. Somente participará ativamente da reunião um rêprêsentante de cada licitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pêssoa que se interêssar.
11.3.o não compareci.mento do representante dê qualquêr dos Iicitantes não impedirá â efêtivaÇão
da rêunião, sendo que, a simpfes participaÇáo neste certamê implica na total aceitaÇão dê todas
as condiÇões êstabêIêcidas neste Instrumênto Convocatório e seus anêxos.
11.4.Em nenhuma hipótese será concêdido prazo para a aprêsentaÇâo de documentação e/ou
substituiÇão dos ênvêIopês ou dê quâlquer elemento exigj.do e náo aprêsentado na reunião dêstinâda
ao recebimênto das propostas de preços.
11.5.o Pregoeiro receberá de cada representante os envêlopês Proposta de PreÇos e DocumentaÇão
e a declaraçào, separada dê quafquêr dos envefopes, dando cj-ência dê quê cumpre plenamente os
rêquisitos dê habi l itaÇáo.
ll.6.Posteriormente abrirá os envêlopês Propostas de PreÇos, rubricârá o sêu conteúdo juntamênte
com a sua Equipê dê Àpoio, confêrindo-as quanto à vêlidade e cumprimênto das exigências
constantês no instlumento convocatório e solici.tará dos licitantês quê êxaminen a documêntação
neles contidas.
ll.T.Prosseguindo os trabal-hos, o Pregoeiro anal-isará os documentos ê as observaÇões poive
formuladas pêfos licitantes, dando-1hês ciência, em seguida, da classificação inicial, indi
a proposta dê menor preÇo e aquêlas em valores sucessivos e superiores em até dez Por c
relativamêntê à de mênor valor, para cada item cotado. Entretênto, sê assim julgar necêss
podêrá divulgar o resultado numa nova reuniãô.
11.8.Nào hâvêndo para cada itêm licitado pê1o mênos três propôstas nas condições acj-ma defin
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11.9.Em seguida, será dado

thores propostas subsêquentes, até o máximo de três, quaj-squer

início à êtapa de apresentaÇão de lancês verbais peLos represêntant es
dos licitantês inicialmênte classificados, que deverão ser formulados de forma sucessivâ, êm
valores distintos ê dêcrescêntes, â partir do autor da proposta dê mâior preÇo, Serão reâlizadas
tantas rodadas de lances velbais quantas se fizerêm necêssárias. Esta etapa podêrá ser
intêrrohpidà, marcando-se uma nova sessão púb1ica parâ cont.inuidade dos trabalhos, a critério
do Pregoeiao.
11.10.Não sêrão aceitos lances coro valores irrisórios, incompativeis com o valor orÇado, e
deve!ão ser êfetuados ên unidadê monetária nacional. A desistência êm apresentar lance vêrbal,



quando convidado pefo Prêgoeiro, iÍnplicará na exclusáo dô licitantê apenas da êtapa de lances
vêrbais para o corrêspondente item cotado ê na mânutenÇão do úItimo preÇo aprêsentado, para
efêito dê classificação final das propostas.
11.11.DecIarada êncêrrada a etapa compêtitiva ê ordenadas às propostas, o Prêgoêiro êxaminâ!a a
aceitabilidade da primêira clâssiflcada, quanto ao objeto ê va1or, dêcidindo motivadamente a
respeito.
11.12.Sendo acêitáveI a propostâ dê Íhenor prêÇo, será aberto o envelope contendo a documentaÇão
de habllitaÇão somente do licitante que a tiver formulado, para confirmaÇôo das suas condlÇões
habilitatórias. Constatado o atendlmênto p1êno das êxigênciâs fixadas no instrumênto
convocatório, o Licitantê sêrá declarado vêncedor, sendo-lhe adjudj.cado o respectivo i.tem,
objêto deste cêrtârne, âpós o transcurso da competentê fasê rêcursaf, quando for o câso.
11.13.Se a oferta não for aceitáve1 ou se o licitante não atender as exigência habllitatórias,
o Pregoeiro êxaminará as ofertas subsêquêntes, na ordêm dê classificaçâo, verificando a sua
acêitabilidade e procedendo à habilitaÇáo do proponente, e assirn sucessivamente, até a apuraÇão
de uma proposta que atenda as disposiÇôês do instrumênto convocatório.
11.14.D4 rêunião lavrar-sê-á Ata circunstanciada, na qual senão registradas todas as ocorrências
e que, ao finaf, sêrá assinada pelo Prêgoej-ro, sua Equipe dê Apoio e licitantês prêsêntês.
11.15.Em decorrência da Lei Comple,ri.err:-aÍ 123/A6, a comprovaÇão de regularidade fiscal e
trabalhista das microêmpresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efej-to de
assinatura do contrato, observando-se o sêguinte procedimento:
11.15.1.4s microêmpresas e ênprêsas dê pêquêno poitê, por ocasiáo da participaÇão nêsta
licitaÇão, deverão apresentar toda a documentaçáo exigida para comprovaÇão de regulalidade
fiscal e trabêlhista, dentrê os documentos enumêrados neste instrumênto para êfeito dê
HàbilitaÇão e intêgrantês do envelope DocumentaÇáo, mesmo que esta apresente alguma rêstriÇão;
11.15.2.Havendo algu]na restriÇâo na comprovaÇâo da regufaridadê fiscâf e trabalhista, será
assegulado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo i.nicial corresponderá ao momento êm quê
o licitante for declarâdo vencedor, prorrogáveis por igual pe!íodo, a critério do ORC, parâ a
rêqularizaÇão da documêntaÇão, pagamento ou parcelamênto do débito, ê emissâo da êventuais
certidÕes negativas ou posj-tivas com efeito de certidão nêgativa;
11.15.3.4 nâo-rêgularizaÇão da documentaçáo, no prazo acima plevisto, implicará decâdêncla do
dirêito à côntrataÇâo, sem prejuizo dâs sanÇõês prêvistas no Àrt, 81, da Lei 8,666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para âssinatura
do contrâLo, ou revogar a IicitaÇáo.
11.16,Os documentos apresentados pêfos licitantes no Crêdenciamento e os e.Iementos constantês
dos envelopes Proposta dê PreÇos e DocumentaÇáo que forem abertos, seráô retidos pêlo Pregoeiro
e anexados aos autos do processo. No mêsmo contêxto, o envêIope DocumentaÇão, ainda lacrado, do
licitante desclassificado oL1 quê não logrou êxito nâ êtapa compêtitiva quê náo for retirado por
seu representantê Iêgê1 no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da dâta dê homo.Logação do
prêsêntê cêrtame, será sumalj-amêntê dêstruido.

12.O.DO CRITÉRTO DE ÂCEÍTÀBILIDÀDE DE PREçOS
12.1.Havendo proposta ou lancê vêncêdor com vafor para o respectivo j.tem relacionâdo no Anexo T

- Têmo dê Referência - Especi-ficaÇõês, na cofuna código:
12.1.1.CoIn indicios quê conduzam a uma presunÇáo relativâ dê inexêquibilidade, pelo critério
dêfinido no Art. 48, Ir, da Lei 8.666/93, em taI situaÇão, náô sendo possivêl a imediata
confirmaÇão, poderá ser dada ao licitântê a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-Lhe facLlftado o prazo dê 03 (três) dias útêis para comprovar a viabj.lidade dos prêÇos,
conformê parâmetros do mesno Art. 48, If, sob pena de desconsideraÇáo do itêm.
12.2.SaIiênta-se que tais ocorrências não desclassificam autonaticêmente a proposta, quando for
o caso, apênas o itêm corrêspondente.

13.0.DOS RECI RIIOS
13.1.Dec1arado o vencedor, qualqLlêr licitantê poderá manifestar imediâta ê motivadamênte a
intenção dê !êcorrer, observando-se o disposto no Art. 4ô, Inciso xvIII, da Lei 1A-52A/02.
1.3.2.o âcolhiÍnento do recurso importará a invalidaÇéo apenas dos atos insuscetíveis dê
âproveitamento.
13.3.A faltê de manifestaÇáo imêdiata e motivada do licj.tante iÍtportará a decadência do direito
de recllrso e â adjudicaÇão do objêto da licitaÇão pelo Pregoej.ro ao vencedor.
1.3.4.Dêcididos os recursos, a autoridadê supêrior do ORC fará a adjudicaÇão do objeto da
licitêÇão ao proponente vêncêdor.
13.5.O rêcurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédlo do Pregoêiro, dêvêndo
sê! protocolizado o original, nos holários normâis de expediente das 08:00 as 12:00 horas,
exclusivamente no sêguintê êndereÇo: Av. Prêsidentê João Pêssoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

1{.0.DÀ troi{ol,ocÀç]{o E ÀDJTJD r CÀÇÀO
14-l.Concluido a fase competitiva, ordenada às propostas âpresêntadas, anafisada a documentaÇão
de habilitaÇáo e observados os rêcu!sos porventura interpostos na forma da 1êgis1aÇão vigente,
o Pregoeiro emitira rêlatório concluslvo dos trabalhos desênvolvidos no certamê, rêmêtendo-o a
aLltoridade superior do ORC, juntamênte com os eIêmentos constitutivos do processo, nêcêssários
à ÀdjudicaÇão e HomologaÇão da rêspectiva licitaÇâo, quando for o caso.
14.2.4 autoridadê sLlpêrior do ORC poderá, no entanto, têndo êm vista sempre a defesa dos
interesses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmêntê, o
apresentado pelo Pregoêiro, revogar ou considerar nuLa a Licitação, dêsdê quê apresentê

tado

fundamentaÇão êxigidâ pêIa legislaçào vigente, resguardados os direitos dos licitantê

15.O.DO CONTRÂTO
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15.1.Após a homologação pêIa autoridade superio! do ORC, o adjudicatário será convocado para,
dêntro do prêzô de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificaÇão, assinar
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado êm conformidadê com as modalidadês permitidas
pêIa Lêi 8.666/93, podendo o mesmo sofrêr altêraÇões nos teútos dêfinidos pela referida norma.
15,2.Não atendêndo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorrendo esta dêntro do prazo de
va]idadê de sua pioposta, o licitante peidêrá todos os direitos que porvêntura tenha obtido como
vêncêdor da licitaÇão,
15.3.É pêrmitido ao ORC, no caso do licitante vencêdor não comparecer pâra âssinatura do contrato
no prazo e coôdiÇôes êstabêlêcidos, convocar os Iicitantês remanescentes, na ordem de
classificaÇáo e sucessivamente, para fazê-Io em iguâf prazo do licitantê vêncedor'
15.4.O contrato que êvêntualmênte vênha a sêr assinado pelo licitante vencedor, podêrá sêr
a.lterado com a dêvida justificativa, unilateralmentê pê10 Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos plêvistos no Art. 65 ê sêrá rescindido, de pfêno direito, conforme o disposto
nos Ar:ts. 17, '78 e ?9, todos da Lei 8.666,/93; ê êxêcutado sob o regime de tarefa.
15.5.O Contratado fica obrigado a acêitar, nas mesmas condiÇôes contratuais, os acréscimos ou
supressõês que se flzerem nos serviÇôs, até o rêspectivo limj.te fixâdo no Àrt. 65, S 1" da T,ei
8.666/93. Nênhum acréscimo ou supressão podêrá excedêr o limite estabefecido, Salvo as supressÔes
rêsuftantes de acordo cêlebrado entre os contratantes.

16.0.DÀS SÀNçõES ÂDMInt STRÀTÍ S
L6.1.Quem, convocado dentro do prazo de valrdade da sua ploposta, nào ce1êbrar o contrato,
dêixar dê entregar ou apresêntar docuftêntaÇão falsa exigida para o cêrtamê, ensejar o
retardamênto da execLlÇão de seu objeto, não mantrver a proposta, falhar ou fraudar na êxêcuÇão
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar infomêÇões falsas ou comêtêr fraude fiscal.
qarantido o dlrêito à ampla defêsa, ficará impedrdo de licitar ê contratar com a Uniãô, Estados,
Distrito Federal ou Municípios ê, será descredenciado do Sistêma de Cadastramênto Unificado dê
Eornêcêdorês SICAE dô Governo EêdêlaI ê de sistemas senelhântes mântidos por Estâdos, Distrito
Federal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prêjuizo das multas prêvistas
nêstê Editaf ê das dêmais cominações fêgais.
16.2.À recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇôes assumidas ê precêitos legais, sujêitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintês penalidadês previstas nos Àrts. 86 ê 87,
da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5E (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o vafor do contrato por dia de atraso na êntrêgâ, no inicio ou na êxêcução do
objeto ora contratado; c - multa de 10? (dêz por cento) sobre o valor contratado pela inêxêcuÇão
total ou pârcial do contratoi d - s imu ltaneamêntê, qualquer das penalidades cabíveis
fundarentadas na Lei 8,666,/93 e na Lei 10.52a/a2.
16.3.Se o vaLor da nulta ou indenizâÇão devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaÇão ao Contratado, será automaticâmente descontado da primeira parcê1a do
pagamento a que o Contratado vier a fazêr jus, acrescido dê juros moratórios dê lE (um por
cênto) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicial.mente.
16.4.Após ê aplicaÇãô dê quaisquêr das penalidades previstas, rêalizar-se-á comunicaÇão escrita
ao Contlatado, e publicado na inprensa oficiaf, excfuídas as penalidades de advertência e multa
de mora quando for o câso, constândo o fundamento 1egal da punição, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondênte.

17.0.DÀ COMPROI/ÀçÃO DE EXECITÇÀO E RECEBTITENTO DO OBJETO
17.1.Executada a presente contrataÇáo e observadas as condiÇões de âdimplêmento das obrigaÇões
pactuadas, os plocedimentos e prazos para recebêr o sêu objeto pelo oRC obêdecêrão, conformê o
caso, à disposiÇôês dos Àrts. ?3 a 16, da Lei 8.666/93.

18. O.DO PÀGÀT.ÍENTO

18.1.O pagamento será realizado mêdiântê processo regular ê em observância às normas ê
procedimentos adotados pê1o ORC, da seguj.nte maneirâ: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contâdos do período de adimplemento.
18.2.O desernbolso máximo do periodo, não sêrá superior ao valor do respêctivo adimplemênto, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o câso, ê sêmpre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financej-ros.
18.3.Nenhum valor sêrá pago ao Contratado ênquanto pendentê de liquidaÇão qualquer obrigaÇão
financêira que the for imposta, em virtudê dê penafidade ou inadimp-Iência, a qual poderá sêr
cômpensada com o paganento pendente, sem que isso gerê direito a acréscimo dê qualquer natureza.
18.4.Nos casos de evêntuais atrasos de pagamento nôs têmos deste instrumento, ê dêsde que o
Contratado não tênha concorrido de alguma forma parâ o atraso, será admitida a compensaÇâo
financêlra, dêvida desde â data limite fixada para o pagamento até a data correspondênte ao
êfêtivo pagamênto da parcêla. Os encalgos moratórios devidos êm razâo do atraso no pagamento
sêrão calculados com utilizaÇão da seguintê fórmufa: EM = N, VP r I, onde: EM = êncargos
moratórios; N: número de dias êntre a data prevista pâra o pagameoto e a do êfêtivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I: indicê de compensaçáo financeira, assim apurado: Í =
(Tx + 100) + 365, sêndo TX : pêrcentual do IPCÃ-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua fa1ta, um novo índice âdotado pêlo Govêrno Federal quê o substitua, Na hipótêse do referido
indice êstabelecido para a compensaÇáo fioanceira venha a ser êxtinto ou de qualquêr forma não
possa mais ser utilizado, será adotadô, êm substituiÇào, o q
legislaÇão então em viqor.

19. O. DO REÀJUSTÀI.íEII.TO
1.9.1.os prêÇos contrâtados são fixos e irrealustáveis no prazo dê um ano,

uê viêr a ser detelminâdo pela



19.2.Dentro do prazo dê vigência do contrato e mêdiante solicitaÇáo do Contratado, os preÇos
podêrão sofrêr reajuste após o intêrregno de um ano, na mesma proporÇão dâ variaÇão vêrificada
no IPCA-fBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva ploposta,
êxcfusivamente para as obrigações iniciadas e concfuidas após a ocorrência da anualidade.
19.3.Nos reajustes subsequêntês ao primeiro, o intêrrêgno minimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do ú1timo reajuste.
19,4,No caso de atraso ou não divulgaÇão do índicê de reajustamento, o Contratante pagârá ao
Contratado a rnportância calculada pela última variaÇão conhêcida, liquidando a diferenÇa
co!respondente tão logo seja divufgado o indice definitivo. Eica o Contratâdo obrigado a
apresentar mêmóriâ dê cálculo referente ao reajustâmento de prêÇos do valor lemanescente, sempre
que êste ocorler.
19.5.Nâs aferiÇões finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamêntê, o dêfinitj.vo.
19.6.Caso o indicê êstabê.Iecido para rêajustamênto vênhâ a ser extinto ou de qualquer forma nâo
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o quê viêr a ser determinado pêIa
legislâçáo então em vigor.
19.7.N4 ausência dê previsão têgaI quanto ao indj.ce substituto, as partes elêgêrão novo indicê
oficial-, para reajustamênto do preÇo do vafor remânêscêntê, por meio de têrmo aditivo.
19.8.O reajuste poderá ser rêalizado por apostifamento.

20. O.DÀS DÍSPOSTçõES GERÀrS
20.1,Náo será dêvldâ aos prôponentes pela elaboraÇão ê/ou aprêsêntaÇâo de documêntaÇão relativa
ao cêrtame, qualquer tipo dê indenização.
20.2.Nênhuma pessoa física, ai.nda que credenciada por procuração lêgal, poderá representar mais
de uma Licitantê.
20.3.A prêsênte IicitaÇão somente poderá wir a sêr rêvogada por razões de interesse púbfico
decorrentê de fato supervenientê dêvidâmênte comprovado, ou anulada no todo ou em palte, por
ilegalidade, de ofício ou por provocaÇão de têrcêiros, mêdiante parecer escrito ê dêvidamente
fundamentado.
20,4,Caso âs datas prêvistas pâra a rêaIizaÇão dos eventos da presente licitaÇào sejam declaradas
fêriado ê não havendo ratificaÇão dê convocaÇão, ficâm transfêridos automaticaftentê para o
primeiro dia útil subsequente, no mêsmo locaf e hora anteriormentê prêvistos.
20,5.O ORC por convêniência administrativa ou técnica, se reserva no direito dê parâ.Iisar a
gualguer tempo a exêcução da contrataÇão, cientificando devidamentê o Contratado.
20.6.Dêcâi.rá do direito de impugnar perante o oRC nos termos do prêsente instrumento, aquêlê
que, tendo-o acêitado sêm objeÇão, vênha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregulâridades que o viciaram hipótese em guê tal comunj-cado não terá efeito de recurso.
20.7.Nos valores apresentados pelos Iicitantês, já devêrâo estar incluldos os custos com
aqu.isiÇáo de material, mão-de-obra utilizada, impostos, êncargos, fretes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos preços.
20.8.4s dúvldas sulqidas após a aprêsentaÇão das propostas e os casos omissos nestê instrumento,
ficarão única ê êxclusivamente sujêitos a interprêtaÇão do Plegoeiro, sendo facultada ao mesmo
ou a autoridade superior do ORC, em quatquêr fase da licitaÇáo, a promoÇão de dil-igência
dêstinada a êsclarecer ou a complemêntâr a instmÇão do processo.
2A.9.Para dirimir controvérsias decorrentes destê cêrtame, excluido qualquer outro, o foro
compêtente é o da Comârca de Itabaiana.

Mogêi ro PBI 2 d Janeiro de 2021,
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFEITORA MT'NICIPÀI DE }OGEIRO

CO{ISSÃO PE$ANENTE DE LICITàÇÀO

ÀNEXO I -

TERMO DE

PREGãO PRESENCI,AI NO OOO1O/2021

REFERÊNC]A - ESPEC] EICAÇÕES

1 .0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto desta licitaÇâo: coNTRÀTAÇÀo DE EMPRBSÀS PÀRÀ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TrPO
CAMINHÂO CONEORME ANEXO, PABÀ ADENTER AS DEMÀNDAS DESTE MUNICIPIO.

2.0.irusrlFrcÀÍrvÀ
2.l.Conslderando as nêcessidades do ORC, têm o prêsente termo a finaLidade de definir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necessários parâ viabilizar a contrâtaçâo em tela. Às
caracteristicas e êspêcj.ficâÇões do objeto ora licitado são:

iôóDrco l-.
1 ILOCAÇÀO DE

DrscRnGNÀÇÂo T,NIDàDE

MES

01 (t,M) CÀ.I'IINHÃo oPERÀCIoNÀL lTl 13/180, OU SÍMILAR EQUIPADO 1

[ruNcx MADAL DE 12 ToNEr-ADÀs, 2 LÀNÇAS HrDBÁuLrcAS E 2 MÀNUArs, ou srHrLAR
lcÀRRocERTÀ METÁL]cA, coMpRrMENTo 6,5 METRos, coM Dors CAVATETE EourpÀDo coM
lssxro ouplo, supoRTÀNDo 136KG cADÀ pÀRÀ }4ÃNUTENÇôES EM TLUMTNAÇÁo púBLrcA E

REMoÇÃo DE posrEs coM opERÀDoR DrspoNÍvEL DE SEGUNDA a sExrÀ E ÀBAsrEcrMENTo
POB CONTA DÀ CONTRÀTADA.
ioclçÃó or 2 rDorí vFiôulos rrpo cAMTNHÀo prpÀ pÀRÀ nell,rzan o'rqÂNsiôÀiE
DE ÁGUÀ porÁvEl- (rNcI-uÍDA zoNA URBANA E RUBÀI) pERcoRRENDo No MÍNrMo 160 KMi

PoR DIÀ E REÀLIZÀR 2 (DUAS) vÍÀGENs DIÁRIÀS DO MENCÍONADO TRÀJETO, PARÀ
ÀTENDER A DEMÀNDA Do MuNrcÍpto. À cÀpÀcrDADE MÍNÍMÀ Dos rANeuEs sEBÂo DE 8i

(OITO) MIL L]TROS

3. O.OBRTGÀÇõEg DO CONTRÀT,ADO

3.l,Responsabilizar-se por todos os ônus ê obri.gaÇões concêrnentes à legislaÇão fiscal, cj.vj.1,
tributár:iâ e trabalhista, bem como por todâs as dêspesas e compromissos âssumidos, a qualquêr
titulo, perante seus fornêcedores ou terceiros êm razáo da exêcuÇão do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas dêcorrentes, os materiais ou sêrviços que apresêntarem
alteraÇões, deterioraÇóes, impêrfêiÇões ou quaisquer irrêgularidades discrepantês às exigências
do instfl.mênto dê ajuste pactuado, ainda que coostatados âpós o recebimênto e/ou pagamênto.
3.3.Não transfêrir a outrern, no todo ou em pârtê, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévj-a
e expressa autorlzaÇão do Contratânte.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em conpatibilidadê
com as obrigaÇôês assr.midas, todas as condiÇôes de habilitaÇâo e qualificaÇão exigidas no
respectlvo processo licitatório, aprêsêntando ao Contratante os documêntos necessários, sempre
que solicitado.
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filia1 da empresô quê apresentou a documentaÇão
na fase de habil-itaÇão.
3.6.Bxêcutar todas as obrigaÇões assumidâs com observânciâ a melhor técnica vigente, ênquadrando-
sê, r:igorosamêntê, dêntlo dos preceitos fêgais, normas e espêcificaçÕes técnicas
correspondêntes .

..O.DO CRIúRIO DE ÀCEITABILIDÂDE DE PREÇOS
4.1.Havendo proposta ou lance vencedor com vafor para o respêctivo item reIâcionado acima, na
coluna código:
4,1,1,Com indicios que conduzam a uma presunÇáo relativa de inexêquibilidade. pelo critério
definido no Art. 48, I1, da Lei 8.666/93, em ta1 situaçâo, não sendo possivef a imediata
confirmaÇão, poderá ser dada ao licj.tante a oportunidade de dêmonstrar a sua exêquibj-lidade,
sendo-Ihe facultado o prazo dê 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preÇos,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de dêsconsideraÇào do itêm.
4.2,Salienta-se que tais ocorrências não dêscfassifj.cam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o iten correspondente.
4.3.Os lancês verbais serão efetuados êm unidade monetária nacional.

5. O.}PDEI.o DÀ PROPOSTÀ
5.1.É parte integrantê destê Têrmo dê Rêferência o modefo de proposta dê prêços
podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornêcido,
devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

co rr:e spondentê,
desde quê sêj a
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ESTÀDO DÀ
PREEEI'rI'RÀ MT'NICIPÀI, DE }{oCEIRO
cofissÃo PERI'ÂNENTE DE LrCÍTÀêO

ÀNEXO 01 AO TER!íO DE REFERÊNCTÀ - PROPOSTÀ

PREGÀO PRESENCIAL NÔ OOOlO/2021

PROPOSTA

BEF.: PREGÃO PRESENCTÀ! N" OOO1O/2021

OBJETO: CONTRÀTAÇÂO DE EMPRESÀS PARÀ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÂO CONEORME
ADENTER AS DEMÀNDÀS DESTE MUNICIPIO.

PROPONENTE I

Prezados Senhores,

Nos têrmos da licitaÇão em epígrafê, apresêntamos proposta conforme abaixô:

@DI@ i DIACRfür]{ÀC}O UIIIDàDE QUÀITIIDÀDE PREÇO UNIT PREçO Í!4ÀL
1 ocÀÇÃo DE 01 (uM) cÀ.r.írNHÃo opER.AcroNÀr Vw 131180, MES t2

U SIMILÀR EOUIPÀDO COM MUNCX MADÀL DE 12 TONELADÀS,
rÀNÇÀS HIDúULICÀS E 2 MANUÀIS, OU STM]LAR

RROCEFTÀ METÁLICÀ, COMPRTMENTO 6,5 METROS. COI,Í
IS CÀVÀ]-ETE EQUIPADO COM SEXTO DUPLO, SUPORTANDO
6KG CADA PARÀ MANUTENÇÔES EM ILUMINÀÇÀO PÚBLICÀ E

iREMOÇÀO DE PosTES COM OPEBÀDoR DISPONÍVEL DE SEGUNDÀ

2 ARÀ MES t2
ONII
DI A]

ADO.
I

ANEXO, PARÂ

o
13

À

PRAZO - Item 5.0:
PÃGÂMENTO - Item 18,0:
VÀLTDADE DA PROPOSTÀ - Ítem 8.0:

I -,- llrrnos

VÀLOR TOTAL DA PROPOSTA - RS

CNPJ

de de

Responsáve1

I, f
*'

SEXTÀ E ÀBÀSTECIMENTO POR CONTA DÀ CONTRATADÀ

ÀcrDÀDE MÍNÍr,rÀ Dos rANouEs sERÁo DE I (orro) MrL

\r



FOLHÀ O 1/02

ESIàDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEIIUAÂ MUNICTPÀI DE T,{OGEIRO

coN'rssÃo pERr,alrElIrE DE LrctTÀçÃo

ÀlrExo rr - PREGÃo pREsENc!ÀL N" ooolo/2021

MODELOS DE DECLARÀÇÔES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N' OO01O,/2021
PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÁO dê cumprimênto do disposto no Art. 7ô, Inciso XXXIII, da CE
V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qua.Iificado dêcIara têr conhecimênto ê acêitar todas as c1áusulas do
respectivo instnrmênto convocatório e submeter-se as condiÇõês nê1ê estipu.Ladas.

O proponentê acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art, 70 inciso
XXXIII da ConstituiÇão Federaf, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, decfala náo possuir êm sêu
quadro de pessoal, funcionárj-os menores de dêzoito anos êm trabalho noturno, insalubre ou
peri.goso e nêm mênorês dê dezesseis anos, em qualquêr trabalho; podêndo existir nenores de
quatorze anos na condiÇão de aprendiz na forma da legislaÇão vigente.

Àrt. 27, Tnciso

2.0 - DECLÀRAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participa;ão
licitaÇão,

na

Conformê êxigênci.a contida na Le! 8,666/93, AtL. 32, S2o, o proponentê acima quâIificado, declara
não haver, aEé a presente data, fato impeditivo no quê diz respeito à habilitaÇão/participaÇão
na presente licitaÇào, nào se êncontrando êm concordata ou êstado falimêntar, estando ciêntê da
obrigatoriedadê dê informar ocorrências posterj.ores. Ressalta, ainda, não estar sofrêndo
pênalidadê de dectaraÇão de idoneidade no âmbito da administraÇão Fêdêra1, Estadual, Municipal
ou do Distrito Eêdêrâ1, arcando civil ê criminalmênte pela presente afirmaÇáo.

3.0 - DECLARÂÇÃO dê submêtêr-sê a todas as c1áusulas ê condiÇões do correspondêntê instrumento
convocatório.

LocâI e Data,

NOME,/AS S INÀTURÀ/ CÀRGO
Rêpresentantê leqal do proponentê

OBSERVÀÇÃO:
AS DECI,ARAÇÓES DEVERÃO SER ELÃBoRÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, OUÀNDO EOR O CASO

Íl
'--



REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO OOOlO/2021
PREFE]TURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

I'OLHA A2 / 02

n
ou

PROPONENTE
CNPJ:

4.0 DECLARÀÇÀO de êlaboraÇão independente de proposta.

Loca1 e Data.

(identi.ficaÇão complêtê do representante do llcitante), como represêntantê dêvidâmênte
constituido de (identificação complêta do licitântê ou do consórcio) , doravante denominado
(licitante/consórcio) , para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Prêsência.l no
OOOTO/2021, dec-Iara, sob as penas da Iêi, em êspecial a axt. 299 do Código Penal Brasileiro,
quê :

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Prêsencial n" 000L0/202L foi êIaborada de
maneira indêpêndêntê pelo Licitante, e o contêúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta o indiretamentê, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participantê potência.I
ou dê fato do Prêgão Prêsêncial r," 000IA/202L, por qualquer meio ou por qualquer pessoâ;

b) a intenÇão de apresêntar a proposta elaborada para pârticipar do Pregão Prêsência1
OOOIO/2021 não foi informada, discutida ou rêcebida de qual-quer outro participante potenciaf
de fato do Pregão Presência1 n' 00010/2021, por qualquer meio ou por qualquêr pêssoa;

c) quê nâo têntou, por qualquer mêio ou por quafquer pessoa, influi! na decisão de qualquer
outro participante potência1 ou de fato do Pregáo Presêncial nõ 00010/2021, quanto a participar
ou nào da rêfe-rida licitaÇáo;

d) que o conteúdo da proposta êpresentadâ parâ participar do Prêgão Prêsêncial n" 00010/2021
nào sêrá, no todo ou êm parte, direta ou indiretamente, cômunicado ou discutido com qua.l-quer
outro participante potencial ou de fato do Pregâo Prêsenciaf ^" AA0IO/2021 antes da adjudicaÇão
do objeto da referida licitaÇáo;

e) quê o contêúdo da proposta apresêntada para participação do Pregão Presencial nô 00010/2021
não foi, no todo ou êm parte, direta ou indiretamentê, discutido ou rêcêbido de qualquer
intêgrântê da Prefeitura Municipal dê Mogeiro antes da abertura oficial das propostas; ê

f) que está plênamente ciente do teor e da extensão desta declaraÇão e que detém p]ênos podêres
ê informâÇões para firmá-la.

NOME /ÀSSINATTRÂ/CÀRGO
Representantê Iêga1 do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECI.ÀBÀÇÕES DEVERÂO SER ETÀBORê.DAS EM PAPEL TIMBBÀDO DO LICÍTÀNTE, QUANDO EOR O CASO.



ESTàDO DÀ

1.0 - DECLARÀÇÃO DE REGUIARTDADE para habil-itaÇão previsto no Art. 4o, Inciso vIf, da Lej-
),0.520 / 02 -

Local e Data.

O proponentê acima qualificado, dêcIa!ê, êm conformidêdê com o disposto no Àrt. 4o, Inciso VII,
da Lei 10.520l02, que está apto a cumprir plenâmentê todos os requisitos dê habilitaÇão êxig.idos
no respêctivo instrr.mênto convocatório que rêge o cêrtamê acimâ indicado.

PREETITI'RA MT'IIICIPÀI DE }ÍoGETRO
co'ÍIssÃo PERTTANENTE DE LrCrrAçÀO

ÀNEXO rrr - pnrcÀo pREsENcrÀr No ooo1o,/2021

MODELOS DA DECLARÀÇÃO DE REGUI-ARIDÀDE _ HAB]LITAÇÃO

REE.: PREGÁO PRESENCIÀL N" OOO1O,/2021
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGE]RO

PROPONENTE
CN PJ

NOME /ASS INÃTURÀ/CÀRGO
Rêpresentante 1êgaI do proponente

OBSERVAÇÀO:
A DECLARÀÇÃO DEVERÁ SER ELÀBoRÀDA EM PAPEL TIMBBÀDo Do LIC]TÀNTE, QUÀNDo EoR o C,ASo.

.p
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ÀNExo rv - pnscÀo

MINUTA DO CONTRÀTO

CONERÀIO lÍo: ,.../

PRE SEÀrCrÀr, No 00010/2021

-CPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREEEITURÀ MUNICIPAL DE

MocErRo E ., pARÀ ExECUÇÀo DE sERVrÇo coNFoRME DrscRrMrNÀDo
NESTE INSTRUMENTO NÀ FORT4A ABAIXO:

PeIo presente instrumento particular dê contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro -
Av. Prêsidente João Pessoâ, 47 - Cêntro - Mogeirô - PB, CNPJ n' 08.866'501/0001-67, nêste ato
representada pê1o Prêfei.to Antonio José Ferrêira, Brasilêiro, Casado, Emprêsario, residêntê e

doniciliado na sitio Pintado de cima, 138 - Àrêa Rural - Mogeiro - PB, cPE no 840.199.644-91,
Cartej-ra de Idêntidade n' 3360118 SSPPÀ, doravante simplêsmênte CONTRÂTANTE, e do outro lado

,. . . . ., neste ato rêprêsêntado

ESTÀDO DÀ EA
PREEEITURÀ À{UNÍCIPÀI DE !@68ÍRO
co'IrssÃo pERx!ÍANEn'rE oe r,rcrraçáo

. . ., CNPJ n"
V por .,.. res idente

CPE n"
e domiciliado Dê ....r

Carteira de Idênt idade doravante simplêsmente CoNTRÀTADO, decidiram
o qual sê regerá petês c1áusulas ê condiÇôesas partes contratantês assinar o presente contrato,

seguintês:

CIÁUSI,IÂ PRI}IEIRÀ - DOS EOI{DÀ}íENTOS:
Este contrato decorrê da licitaÇão modalidade Pregão Presencial n' 00010,/2021, processada nos
têrmos da Lei Pederal n' 10.520, de 1? dê Julho de 2002 ê subs idiariamente a Lêi Eederal no

8.666, dê 21 de Junho de 1993; Lei Compfementar no 123, de 14 de Dezernbro de 2006; Decrêto
Municipal n" 016, dê 10 de Novenbro de 2006; e legislâção pertinente, considêradas as alteraÇõês
posteriores das referidas normas.

cu(usur,e sEqr!ÍDÀ - Do oB.rErt :

O prêsente contrato têm por objeto:
cÂMrNHÃo coNEoRME ANEXo, PARA ADENTER
vê1culo tipo: Placas: .,,,,.

CoNTRÀTAÇÀo DE EMPRESAS PARÀ Í,OCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO
AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO.

O serviço dêverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiÇõês êxpressas neste
lnstrumento, proposta apresentada, êspecificâÇôês técnicas correspondentes, processo de
-IicitaÇão modalidade Plêgáo Presência1 n" 00010,/2021 ê i-nstruÇôes do Contratante, documentos
esses quê ficam fazendo partês integrantes do presentê contrato, independente de transcrição; ê
sob o regime de tarêfa.

CIÁUSULÀ fERCEIRÀ - DO IIàIOR E PREÇOS:

O valoi total deste contrato, a basê do preÇo proposto, é de R$ ... (...).

custos com co )ustivel e motorista, que ficarão,No vâIor acima indicado êstáo incfuídos os
portanto, a calgo do Contratado.

cufursl,I À errÀRTÀ - Do REA^rusrâDíErüTo:
Os plêços contratados são fixos e irreajustávêis no prazo de um ano.
Dentro do prazo dê vigência do conttato e mediante solicitaÇão do Contrâtado, os prêços podêráo
sofrer reajuste após o interrêgno de um ano, na mesma proporÇão da variaÇão verificada no TPCA_

IBGE acumulado, tomando-sê po! base o mês de apresêntaÇào dê rêspectivê proposta, êxclusivamêntê
para as obrigações iniciadas e concluidas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsêquêntês ao primêiro, o interrêgno minimo dê um ano sêrá contâdo a partir dos
efêj-tos financeiros do último reajustê.
No caso dê atraso ou não divulgaçâo do indice dê reajustamênto, o Contratante pagará âo Contratado
a impottância cafcufada pela úftima variaÇão conhecida, l-iquidando a difêrênÇa corrêspondêntê
tão logo sêjâ divulgado o índicê dêfinitivo. Eica o Contratado obrigado a apresentar mêmória de
cáfculo referente ao rêajustamento de preÇos do vafor rêmanescente, sempre quê êste oco!rer.
Nas aferiÇões finais, o indice utilizâdo para reajuste sêrá, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice êstêbê.1êcido para reajustamento vênha a ser extinto ou dê qualquêr forma não possa
mais sêr uti-Iizado, sêrá adotado, em substituiÇão, o que vier a ser dêterminado pêIa legislaÇâo
êntâo em vigor.
Na ausênciâ dê previsão legal quanto ao indice substituto, as partes eIêgerão novo
oficiâ1, para reajustamento do pleÇo do valor remanescente, por meio de termo aditivo'
O reajustê poderá ser realizado por apostilamênto.

ndicê



cuiu$nÀ oUINÍÀ - DÀ DoTÀÇÃo:
As dêspesas corlêrão por conta da seguinte dotêÇão, constante do orÇômento vigênte:
Recursos Próprios do Municipio dê Mogeiro: LEI MUNICIPÀI, 34A/2020 MUNICIPÀL N 0012-4,/2020 02.010
GABINETE DO PREEEITO 02.02O SEC.DE ÀDMINISTRÀCAO E PI,ANEJAMENTO O2O2O.04,I22.2OO3.2006
MÀNUTENCÀO DÂS ÀTIVIDADES DA SEC DE ÀDM E PLANEJAM 02.O3O SEC DE BDUCACÀO, CULTURÀ, ESP, IÁZER
E TURTSMO 02030.12.122.2006.2948 MÀNUTENCÀO DA SEC. EDUCAÇÀO, CULT, ESp, LÀZER E TURTSM 000?22
3.3.90.39.00.00 111 OUTROS SERVrÇOS DE TERCETROS PESSOÀ JURTDTCA 02.040 SEC MUNTCTPAL DE SAUDE
A2O 4A . 7A . 722 . OOO 4 . 2 92 O MANUTENCÀO DÀS ATIVÍDADES DÀ SECRETAIFÀ DE SAÚDE 02040.10.301.10T2.2014
MÀNUT DÀS ATIV ÀTENCAO BASrCÀ À SAÚDE - pAB FrXO 000205 3.3.90.39.00.00 214 OUTROS SERVIÇOS DE

TERCElROS PESSOA JURIDICA O2O4O.1O.3O1 .204./.2042 I\úANUT DAS ATIVIDÀDES DO FUNDO MUNICIPAL DE

SAUDE 000388 3.3.90.39.00.00 211 OUTROS SERVTÇOS DE TERCETROS PESSOÀ JURIDrCA 02.050 SEC DE ACÂO
SOCIAL FMÂS 0205A.08.244.2A08.2040 MANUT. ÃTIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL 02.060 SEC DE IND
coM coMpRÀs E TRÀNSPORTES 02.070 SEC AGRTC. MEIO AMBÍBNTE, PESCÀ E PECU 020?0.20.722.2014.2066
II'ÀNUT. ÀTIV. ADMDA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE 02.O8O SEC. DE INDUST. COMERCIO E INFRÀ
ESTRUTURA 02080.I5.452.2009.20?3 MÀNUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DÀ SEINFRÀ 02.140
SECRETARTÀ DE ErNÀNCAS 3.3.90.32.00.00 001 MÀTERIÀL DE DISTRTBUTÇAO GRÀTúrTÀ 3.3.90.39.00.00
OO1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOÀ J1JRIDICÀ

CIÁUSE.À SE'STÀ - DO PÀGBMENIO:
O pagamento será efêtuado na Tesouraria do Contrâtantê, mediante plocesso regular, da segruintê
mênêirâ: Para ocorrer no prazo de trintâ dias, contados do pêriodo de adimplemênto.

cT,ÚsuLÀ sÉIIr,À - Dos PB,Àzos E DÀ VIGÊNCIÀ:
Os prazos máximos de inicio de etapas de exêcuÇão e de conclusão do objeto
admitêm prorrogação nas condiÇóês ê hipóteses previstas no Àrt, 57, § 1', da
abaixo indicados ê sêrão considerados da assinatura do Contrato:
a - Inicio: 3 (três) dias;
b - Conc.Iusão: 323 (trezêntos ê vinte e três) dias.
À vigência do presente contrâto sêrá detêrminada: âté o final do exercício
considêrada da data de sua assinatura; podêndo ser prorrogadâ nos termos
8.666/93.

ola contratado, que
Lei. 8.666l93, êstào

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

cu(usulÀ orÍÀvÀ - DAs oBRrcÀçõEs Do coNrRÀTÀr[rE:
a - Efêtuar o pagamento rêfativo a execuÇão do serviÇo efetivâmentê realizado, dê acordo com as
rêspêctivas c1áusulas do prêsêntê contrato;
b - proporcionar ao Contratado todos os mê1os necessários para â fiê1 êxecuÇão do serviço
contrâtado;
c - Noti.fj.car o Contl]âtâdo sobrê qualquer irrêgularidade êncontrada quanto à quâlidade do
serviço, exercêndo a mais ampla e compfeta fiscalizaçào, o que nâo exime o Contratado dê suas
responsabi 1idâdes contratuais e legais;
d - Informar o Contratado da necêssidade de manutenção e/ou reparo corrêtivo do veiculo,
observadas as normas do rêspêctivo fabricantê constantes do manual de manrltenÇão correspondentê,
o qua-I neo dêvêrá ser utilizado caso haja irregularidadê;
e - Efêtuar a troca de ó1eo lubrificante e do filtro correspondente de acordo com as instruÇões
do fabricante do ve icufo;
f - Desigoar reptesentantes com atribuiÇôês de Gestor e Ej-sca1 dêstê contrato, nos termos da
norma vigente, especialmêntê para acompanhar e fiscali2ar a sua êxecuÇào, rêspect ivamênte,
permitida a contrataÇão de tercêiÍos para assistência e subsidio de infoimaÇôes peltinentes a

essas atribuiÇóes.

crÁugul À NorrÀ - DÂs oBRrGÀçõEs Do coNtF,ÀrÀDo:
a - Executar devidamêntê o servj-Ço descrito na C1áusuLa correspondênte do presente contrato,
dêntto dos melhorês parâmetros dê qualj.dade êstabelecidos para o ramo dê atj.vidâde relacionada
ao objeto contratual, com obselvância aos prazos estlpufados;
b - Responsabilizar-se pot todos os ônus e obrigaÇÕes concernentes à legistaÇão fiscal, civif,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assr..midos, ê qualquei
título, pêrantê sêus fornecedores ou têrcêiros em razão da execuÇão do objeto coôtratado;
c - Mantet preposto capacitado e idôneo, aceito pêIo Contratantê, quando da êxecuÇão do contrato,
quê o reprêsêntê integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e fâcilitar a fiscalizaÇão do Contrâtantê devendo prêstar os j-nformes ê

êsclarêcimentos solicitados ;
e - Será responsávê1 pêfos danos causados diretarente ao Contratantê ou a terceiros, decorrêntes
dê sua culpa ou dolo nô exêcuÇão do contrato, não êxcluindo ou reduzindo êssa respons âbi li dade
a fiscatizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interêssado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em pêrte, o objeto dêste instrumento, sem

o conhêcimênto ê a devida autorizâÇão êxpressa do Contratante;
g - Manter, drtrante a vigência do contrato, em compati.bilidadê com as obrigações assr.midas,
todas as condiÇõês de habilitação ê quafificaÇão êxigidas no rêspectivo processo licitatório,
aprêsêntando ao Contratante os documêntos nêcessários, sempre que soli.citâdo;
h - Substituir imediatamente o vêicu1o por cutro equivalente, caso nâo tênha condiÇóes dê ser
utilizado no serviÇo;
i - Efêtuar os sêrviÇos de manutenÇão corrêtiva e prêventiva do vêicufo, mantêndo-o equ
acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito.

crÁugst À DÉcnq, - oa. s.ranaçáo E REscrsÂo

do de



Estê contrato poderá sêr alterado con a devida justificativa, uoilateralmente pelo Contlatante
ou por acordo entre as partês, nos casos previstos no Ãrt. 65 e será rescindido, de pleno
direito, conformê o disposto nos Àrts. 7'7, '18 ê ?9, todos da Lêi 8.666193.
O Contratado ficâ obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuâis, os acréscimos ou
supressõês quê sê fizerem nos serviÇos, até o rêspectivo limitê fixado no Àrt. 65, § 1" da Lei
8.666/93. Nenhum êcléscimo ou supressâo podêrá êxceder o limitê êstabelêcido, sâLvo as suprêssôes
resultantês dê acOrdo celebrado êntrê ôs contratantês-

CIáUsuI,À DÉCD.A PRTiGIRÀ - Do RECEBD,ENTo:
Exêcutado o prêsêntê contrato e obsêrvadas as condiÇões de adimplemênto das obrigaÇões pactuadas,
os procedimentos ê prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conformê o
caso, às disposiÇões dos Arts. '73 a 16, da Lei 8-666/93.

cúusul.À DÉcD'Ã sE@rDÀ - DÀs pEt{ÀLrDtDEs :

A recusa injusta em dêixar dê cumprir as obrigaÇões assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantidê a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa dê mora dê 0,5t (zêro vírgula cinco por cento) ap]icada
sobrê o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na exêcuÇão do objêto ora
contratado; c - multa de 10t (dez por cênto) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou
parcial. do contrato; d - simultâneamentê, quâlquêr das pênâlidadês cabivêis fundamentadas na
Lei 8,666/93 e na Lei 70-52a/02-

crássuÀ DÉcDáÀ rERcErRÀ - DÀ coMpENsÀÇÀo Ftr{Àt{cEÍRÀ:
Nos casos de êvêntuais atrasos de pagamento nos têrmos deste instrumento, e desde quê o Contratado
não tenha concorrido dê alguma forma para o atrâso, sêrá admitida a compensaÇão financeira,
devida dêsdê a data limite fixada para o pagamênto até a data correspondentê ao êfetivo pagamento
da parcela, Os encargos moratórios dêvidos êm razâo do atraso no pagamento serão cafcufados com
uti.lização da sêguintê fórmula: EM = N x vP ! I. ondê: EM: encargos moratórios; N = núftelo dê
dias entre a data prevista para o pagamento ê a do efetivo pagamênto; VP = vâfor da parcela a
ser paga; e I = indicê dê compênsaÇão finânceira, assim apurado: I: (TX + 100) + 365, sendo Tx
= pêrcêntuaI do IPCA-ÍBGE acumulado nos úLtrmos doze meses ou, na sua fafta, um novo indice
adotado pelo coverno Eedêra1 quê o substitua. Na hipótese do referido índice êstabêlêcido para
a compênsaÇão financeira venha a sêr extinto ou de qua.lquer forma não possa mais ser utilizado,
sêrá adotado, êm substituiÇáo, ô que vier a sêr dêtêrminado pêIa legislaÇáo então êm vigo!,

CIÁUSuI.A DÉcD'Â QUÀRTÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questóes decorrentes destê contrato, as partês êfêgêm o Eoro da Comârca dê
Itabai.ana.

E, por êstarem de pleno acordo, foi favrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

val

Mogeiro - PB,

PELO CONTBÀTANTE

de de

TESTEMUNHÀS

PELO CONTRÀTÀDO

?




