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ESÍÀDO DÀ
PREEETÍT'RÀ !íT'NICIPÀ! DE }OGETRO
corrssÁo rER!úANENTE DE LrctrÀçÀo

Licitação

EDITÀI.

PROCE9SO ÀDMIIíISTRÀTrI,O

LrcrrÀçÃo N". ooo15/2021

No PP 00015/2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO:

MENOR PREÇO

Órgáo Rêalizador do certame

r

PREPEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

- cENTRo MOGE IRO PB
- TeI.: (83) 32661033.
O órgão Realizador do certane acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501,/0001-67, doravante
dcnoDinado si-ryl.ao.úrto ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que
fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipê de Apoio, as 07:00 horas
do dia 26 de Eevereilo de 2O2L no endereÇo acima indicado, IicitaÇão na modalidadê Pregão
presencial- n. 00015/2021r tipo menor preÇo, e o folnecimênto realizado na forma palceLada, tudo
de acordo com este instlumento ê em observáncia a Lei Eederal n' 10.520, dê 17 de Julho de 2002
e subsidiariamente a Lei Federal no 8.666, de 21 de Junho de 1993, Lei Complêmênta! no 123, de
14 de Dezenbro dê 2006; Decreto Municipal n' 015, de 10 de Novenbro de 2006; e legislação
pertinentê, consideradas as afteraÇões posteriores das referidas normas; conformê os critérios
à procedimentos a seguir dêfinidos, objetivando obter a melhor proposta Para: CoNTRÀTAÇÃO DE
Av.

PRESTDENTE

JoÃo PEssoA, 47

CEP: 58375-000

EMiRESA

Do

RÀMo PABÀ EoRNECIMENTo DE MÃTERIAL DE IIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS

DESTE

MUNICIPIO.

1.0.DO

OB.TATO

1.1.Constitui objeto da presente licitação:

CoNTRÀTAÇÃO DE EMPRESA DO RAI4O PARÀ EORNECIMENTO DE

MATERIAL DE LIMPEZA PÀRA D]VERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

1.2.As especificações do objeto ora Iicitado, encontram-3e devidamente detâlhadas no
correspondente Terno dê Referência - Ànêxo I deste Instrumento.
1.3.A contrataÇão acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatórlo,
espêcificaÇôes técnicas e informaÇões complementarês que o acompanham, quando for o caso,
irstiri..-"e, PeIa necessi.dade da devida efetivação de compra para suprir demanda especÍfica óoNTRATAÇÃo DE EMPRESA Do RÀMo pAxÀ FoRNECTMENTo DE MATERTAL DE LTMPEZÃ PA.RÀ DTVERSAS SEcRETÀRrAs
DESTE MUNICIPIO -, COnSiderAda opoltuna e irnprescindlvel, bem como relevante rnedida dê interesse

promoÇâo de
público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento dê aÇÔes continuadas para aprogramados,
objetivos
relaÇão
aos
em
dos
recursos
àtividades pertinentes, visando à maximizaÇão
observadas as diretrizes ê metas definidâs nas fellamêntas de planejanento aPlovâdas.
1.4.Satienta-se que na !eferida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e
das disposiÇÔes
simplificado pu.á as Microempresas ê Empresas de Pequeno Porte, nos termos
nos Árts. 47 e 48, dâ Lei Comp1eme1:at n" 723/2006, por estarem plesêntes, isolada ou
ê III, do Art' 49, do mesmo diploma
"orrlida"
s imultaneamentê, as situaÇões previstas nos incisos II
1ega1, Pica, no entanto, assegulado a ME ê EPP o tratamento diferenciado e simplificado previsto
nos dernais Altigos do Capltulo v, seÇão I, da Lej. ^". 123/06'

2.O.DO rOCÀ! E DÀfÀ E DÀ

TMPUGNÀÇÃO DO

EDrlÀ!

2.1.Os envelopes contendo a documêntação relativa à proposta de Preços e a habilitaÇão Para
execuÇão ao o-bleto desta Licitação, deveráo ser entregues ao Pregoelro até as 07:00 horas do
prêânbulo deste instlumento. Nêste mesmo
aia 2à ae reveieiro de 2027, no endêreÇo constantê do para
abêltura dos referidos envelopes.
Iocal, data e ho!ári.o será realizada a sesseo Pública
prestados nos horár-ios normais
serão
Iicicação,
esta
sobre
2.2.InformaÇôes ou esclalecimentos
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.Quarquerpessoa-cidadáooulicitante.poderásolicitaresclarecinentos,providênciasou
e dirigida ao Plegoeilo,
i^po!-rr".'o atã conwocatório deste certamê, se manifestada por escrito
ploPostas'
das
para
lêcêbimento
ate ó2 (dois) dias úteis antes da data fixada
elaboraÇão deste ato
2,4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela(vintê
e quatro) horas,
prazo
24
de
a|ué
petiÇáo
no
convocatório e sêus anexos, decidir sobrê a
pedido'
o
rêcebido
que
foi
dêvidamentê
data
em
considerado da
.À respectiva petiÇáo será aprêsentada da seguinte forma:
nos horários de expediente acina indicados, exclusivamênte no
. 1 . ptotocotizando à original,
se9 uintê endêreço: Av, Presidentê João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB'
3.O.DOE ET,EIIENTOS PÂRÀ LtcrrÀçÃo

3.1.Àos participantes, serão fornêcidos os sequintes êlêmentos:

o/

3.1 I.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICÀÇÕES;
2.ANEXO

II -

MODELOS DE DECIÂRÀçÕES;

3.1 3.ANEXO III - MODELO DE DECÍÁRÀÇÃO DE REGULARIDADE . HÀBÍLÍTÀÇÃO'
3.1 4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTAÀTO.
3,2 A obtenção do Edital poderá ser feita da seguinte forma:

1.,runto ao Pregoei!o: gratuitamente; ê
2.Pê1os sites: www,mogeiro.pb.gov.b!/Iicitacoes;

w\,rw.

tcê.

pb ' gov

br.

{ .0. DO SI'POREE ÍJGAI'

4,1.Esta licitação reger-se-á pela Lêi Federal no 10.520, de 17 de Julho de 2002 e
subsidiariamente a Lei Fedelal n" 8,666, de 21 de ,funho de 1993; Lei Complementar n'123, de 14
de Dezerüro de 2006; Decreto Municipat n" 016, de 10 de Novenblo de 2006; e legislaÇão pertinente,
consideladas as alteraÇõês posteliores das referidas noEnas; que ficam fazendo partês integlantes
desCe instrumento, independentê de transcliÇão'
E DOIÀçÃO
5.1.O prazo máxino para a execuÇão do objeto ora licitado, confome suas caractêrlsticas e as
necessidadês do ORC, e que admlLe prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partir da emissào do Pedido de conpra:
Entrega: Imediata.
5.2.O fornecinento será executado dê acordo com as especificaÇões definidas no corlespondente
Terno de Referêncla1, anexo a êste instmmênto. Na hipótêsê do referido termo não estabelecer o
Iocal para a entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sedê dô ORC ou en
uma das unidades administrativas, por ele indicada, que compôe a sua estrutura oPeracional.
5.3.O prazo de vi-gência do correspondente contlato sêrá determinado i até o final do êxêlcÍcio
fj.nanceiro de 2O2L, considerado da data de sua assinatu!a.
5,4.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguintê dotaÇão:
Recursos eióprios do Municlpio de Mogeiro: LEI MUNICÍPAL N" 340/2020 02.020 SEC DE ÀDMINISTRÀÇÃO
E PIÀNEJAMENTo O2.O3O SEC DE EDUCAÇÃO CULTUBÀ ESPORTE E LAZER E TURISMO O2.O4O SEC DE SAUDE EI,IS
02.050 SEC DE AÇÃO SOCIÀL EI,ÍAS 02.060 SEC DE IND COM COMPRÀS E TRÀNSPORTES 02.070 SEC DE AGRIC.
MEIO AMBIENTE, PESCÀ E PECU O2.O8O SECRETÀRIA DE INFRAESTRUTUBÀ 02.140 SECRETARIA DE FINANCAS
OO1 RECURSOS ORDINARIOS 3.330.90.30.001 MÀTERÍAL DE CONSUMO
5. O.DO PRAZO

5.0.DÀS COI{DIÇõES DE PÀRrr C r PÀÇÃO
5.1.Os proponentes que desejarêm participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois
envelopãs iechados indicando, respectivamente, PROPoSTA DE PREÇOS e oocUMENTAÇÁo, devidamente
identificados, acompanhados da respectiva declaração dê cump!imento dos reguisitos de
habilitaÇão, nos ternos defj.nidos nêste insErumento convocatório.
6.2,A participaÇáo neste celtame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as ljicroenpresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equipaiados, nos termos da legislaçáo vigente.
6.3.Não poderão participar os interessados çnle se encontlem sob o legi.me falimêntar, empresas
estrangeiras que nâo funcioDem no pais, nem aqueles que tenham sido declarados inidÔneos para
IiciEâr ou conttâtar coÍn a AdninistraÇão Pública ou gue estêjam cumprindo a sanÇão de suspensào
do direito de Iicitar e contratar com o ORC'
6.4,Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de PreÇos e DocumentaÇão via
posta] - com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tenpo hábiI ao endereÇo constante
ào preâmbulo dêste instrumento. aos cuidados do Pregoêiro - Elaviano Ctebson Araújo' Não sendo
rigàrosamente obselvadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não serão acêitos e
certame'
o Ij.cj.tante, poltanto, desconsiderado para efeito de participaÇão no junto
ao Plegoeilo, sem a
6.5.Quando observada a ocorrência da entrêga apenas dos envelopes
permanência de representante credenciado na respêctiva sêssão pública, ficará subentendido que
o Licitante abdicou da fase de lances verbais'
6.6.É vedada à parcj.cipaÇão em consólcio.

?.0.DÀ REPBESENTÀçÃO E DO CBEDENCIA}|ÍENIO
7.1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamênto junto ao Pregoeiro, quando for o caso,
atlavés dê um representante, con os documentos que o credenciam a participar dêste procedimento
lj.citatório, inclusive com podêres para formulaÇão de ofêrtas e fances verbais. Câda licitante
credenciará apenas um leplesentante que será o único adrnitido a intervir nas fases do certaÍnê
na forma prewista neste instrlrmento, podêndo ser substituldo posCeriormentê por outlo devidanente
cEedenciado.

.2.Para o cledenciamento dêveráo sêr aPlesentadog os seguintes docr'rmentos:
2. 1 , Tratando-se do !epresentante le9a1: o instrumênto constitutivo da empresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamentê registrâdo no ór9ão compêtente, no qual estêjam expressos 9eus
joderes para exercer direitos ê assumit obÍigaÇõês em decorrência de taL invêstidura;
i,2.2,t.ut..rdo-se de procurador: a procuraÇão por instrumento público ou particula! da qual
constêm os necessários poderês pa!a formuLar vêrbalmênte lances, negociar preÇos, firmar
decfarações, desistir ou aprêsêntar as razões dê recurso e praticar todos os demais atos
perCinentes ao celtame; acoÍnpanhada do correspondente instrumento de constltuiÇão da empresa,
quando for o caso, quê comp rovê os poderes do mandante pala a outorga. Na hipótese de Procuração
seja palticular dav. ró rar raêorüêcida â firúa aD cartório do rôrpactivo aignâtário.
to oficia 1
?.2.3.o leplesentant e Legal e o procurador deverão identificar-se apresentando
que contenha foto.
'1

?.

7.3.Estes documentos deve!ào ser entregues ao Pregoeilo - antes do inlcio da sessão pública em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório conpetente, pelo Pregoeilo
ou membro da Equipe de Apoio.

?.4.À não aplesentaÇào ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos docrmentos de
credênciamento impedirá a participaÇão ativa do represêntante do licitante no presente cêltême.
Esta ocorrêncj.a não inabilitará sr.mariamenEe o concorrente, apenas perderá o direito a
manifestar-se nas correspondentes fases do processo l-icitatólio. Para tanto, o Preqoeiro receberá
regularmente do referido concorrentê seua envelopes, declaraÇões e outros elêmentos necêssários
à partj.cj.paÇão no certame, desde que apresêntados na forma definida neste instrumênto.
7.5,No rnomento de abertura dâ sessão púb1ica, cada Iicitante, po! internédio do seu reprêsentante
devidamente ctedenciado entregará ao Plegoeiro, em separado de quaLquer dos ênvêlopes, a seguinte
documentaÇão:
7 , 5. 1 . Declaraçâo de Elaboração Indêpêndente
?.

5. 2 . Dectaração dando

modelo

-

Ànexo

III;

de Proposta - Anexo ÍÍ'
ciência de que cumpre pLenamêntê os requisitos de habifitaÇão, conforne

e

o Iicitante se enquadra nos ternos do Art. 3'da Lei 123106, se for o
ou empresa de pequenO porte e recebendo, portanto,
tratamento diferenciado e simplificando na forma definida peLa legislação vigelrt.e. Ta1
conprovaÇão poderá ser feita através da apresentaÇão de qualquer um dos seguintes documentos, a
critério do licitante: a) declaraÇão expressa formalmente assinada Por profissional da área
contábi1, devidanente habilitado; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede
do }icitante ou equivalente, na forma da legislaçáo pertinente. Ã ausência da rêfêrida declaração
ou certidáo sinplificada, apenas neste caso para conplovaÇão do enquadramento ná forma da
legislação vigente, náo é suficiente motivo para a inabilitação do licitante, apenas perderá,
durante o presentê cêltame, o direito ao tratamento diferenciado e simP.Lificado dispensado a ME
ou EPP, previstos na Lei 123106:
?.5.3.1.ô Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art. 43, 53", da Leí 8.666/93,
destinada a esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, considerado microêmpresa ou
?.

5.

3.

ComplovaÇáo de que

caso, Sendo

consj.derAdO micloempresa

empresa de pequêno porte.

DocunentaÇão forem enviados via postal, a
'7.5,7t
7.5.3
deverá ser apresentada dentro do envelope
1.5.2
e
itens
relacionada
nos
documentação
Ploposta de PreÇos,

7.6.Quando

8.0. DÀ

os envefopes Proposta de Preços e

PROPOSTA DE PREçOS

8.1.A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de enveloPe lacrado, contendo
geguintes indicaÇões no anvelso:
PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

pRoposTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCTAT,
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ OO PROPONENTE

O ENVELOPE PRoPoSfÀ DE

PREÇOS

as

No. 00015,/2021

deverá conter os seguj.ntes eleÍnentos:

B.2,proposta elaborada en consonância com as especificaÇões constantes deste instrumênto e aeus
eleÍnentos - Anexo I -, em papel ti[ürado da empresa, quando for o caso, assinada por 9eu
representante 1egaI, contendo no correapondente item cotado: discrj.nlnaÇáo, narca e/ou rnodelo e
out!as caracterÍEticas se necessário, quantidade e valores unitário e total êxpressos em
algarismos.
B.i.sera coEado um único preço para cada item, com a utilizaÇáo de duas casas decimais. Indicação
em contrário está sujeita a correção observando-se os sêguintes critérios:
8.3.1,Ealta de dlgitos: serão acrescidos zeros;
8.3.2.Excesso ae àÍgitos: sendo o primêiro dlgito excêdente nenor que 5, todo o êxcesso gerá
suprirnj.do, caso conúário have!á o arredondamento do dígito anterio! pala nais e os dêmais itens
excedentês suprimidos.
8,4.A quantid;de Írlnina de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser inferior a 100t da
estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência - Ànexo I. Disposição êm contrário
não desclâssifica automaticamênte a proposta aPenas o lespectivo item será desconsidêlado'
g.5.A proposta deverá ser redigida em flngua portuguêsa e eÍn moeda nacional. êlaborada com
cla1.eza, iem alternativas, rasuras. emendas e/ou enErêlinhas. Suas folhas rublicadas ê a últina
datada ê assinada peLo responsávêI, com indj.caÇão: do valor total da ploposta em algarj.snos,
dos prazos de êntlega ou eiecução, das condiçõês de pagÍamento, da sua validade que não Poderá
ser inferior a 60 dias, e outras informaÇões e observaçõeg pertinentes que o licitante julgar
necêssáriâs.
8.6,Existindo discrepância entre o preço unj.tário e o valor totaf, resultado da multiplicação
do preÇo unitário pela quantidadê, o preÇo unitário prevalêcerá'
8,7.Eica êstabelecj.do que havendo divergência dê preÇos unj.tários para um mêsmo Ploduto ou
serviÇo, prevalecerá o de menor va1or.
8.8.No caso dê altelaÇáo necessária da proposta feita pêlo Pregoeiro e sua EquiPe de APoio,
decorrente exclusj,vahente de incorreÇÕes na unidade de medida utilizada, observada a devida
p!oPo rcionalidade, beÍn cono na nultj.plicação e/ou soma de valores, prêvalecerá o vaLor corrigido.
8.9.A nâo indicaÇáô na proposta dos prazos dê entrega ou execução, das condiÇ ões dê p agamento
s iÇões do
ou dê sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as di
para
eferidag
nele
contidas
detêrminações
as
portanto,
se!ão
consideradas
e,
ato convocatório
exj.qências não sendo suficiênte motivo para a desclassificaÇão da Proposta'

8.10.É facultado ao Iicitante, aplesentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo oRc, desde
que esteja devidamente pleenchido.
8.11.Nas 1j-cj.taÇões para aquisição de mercadorias o participante j,ndj.cará a origem dos produtoa
ofertados. À evêntual falta da refêrida indicaÇáo neo desclassiflcará o licitante.
8.12.Será desclassj.ficada a ploposta que deixar de ateDder as disposiÇões deste insErumento.
8.13.Fica facultado ao licltante a apresentação da proposta tanbén en rnldia, ou seja, em CD ou
PENDRIVE.

9. O. DÀ HÀBTLÍÍÀÇÃO

9.1.Os documentos necessários à habilitaÇão dos Iicitantes, dêve!áo ser apÍesentados em 01
contendo as seguintes indicaÇóes no anvê!so:

(uma)

via, dentro de envelope lacrado,

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAI NO.
NOME PROPONBNTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE
. PESSOA

DOCU!ÍENTAÇÃO

00075/2021

deverá conter os sêguintes eIêmêntos:

JURÍDICA:

.1,Prova dê inscrição no cadastro Nacional de Pessoa ,JurÍdica - CNP.I.
.2,prova de inscriÇão no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede

do

Iic itante.
,3.Ato constitutivo, estatuto ou conErato social êm vigor, devidamente rêgistlado, em se
tra tando dê sociedades comelciais, e, no caso de sociedades por aÇões, acompanhado de documentos
de elêição de seus administladores . Insclj.Ção do ato constiLutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de plova de diretoria ern exelclcio, Decreto de autorização, em se tratando de emplesa
ou iociedade estrangeira êm funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizaÇáo para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assj.rn o êxiqi!. Regigtro
comercial, no caso de elnplesa individual. Estas exigências nâo se aplicam ao Iicitante que,
quando da etapa de credenciamênto no certarne, já tenha apresentado de forma regular nos termos
áo presente instrunento convocatório, a referida documentaÇáo solicitada neste subitem.
9.2.4.galanço patrinonial e demonstraÇões contábeis do úItino exerclcio social, já exiglvei§ e
apresentados na forma da lei, com indicaÇáo das páginas correspondentes do livro diárj.o en gue
o mesmo se encontra, bem coÍno apresentaÇão dos competentes termos de abertura e encerramento,
assinados por profissional habilitado e devidanente registrados na junta conercial competente,
vedada a sua substituiÇào por balancetes ou balanços plovisórios. Tratando-se de empresa
geu
constitulda há menog de lrln ano, ou aquela gue ainda não tenha realizado o fechamento do por
Abeltura
assinado
prineiro ano de existência no plazo legal, poderá apresentar o BalaÇo de
profissional habilitâdo e devidamente regisErado na junta comercial competente.
-9.
Relativos aos
2 . 5, Regularidade para com a Fazenda Federa.L - Certidão Negativa de Débitos
união.
Tributos Fedelais e à Dlvida Ativa da
9.2,6.Certidões negativas das Fazendas Estadual ê Municipa.l da sede do Iicitante, ou outlo
equivalente, na forna da Iei.
g.2 . 7 . Compro.ração de regulalidadê relativa ao Eundo de Garantia por Tempo de serviÇo - FGTS,
apresentando o respectivo certificado de Regularidadê fornecida pela caixa Econômica Fêdêr41.
9.2.8,prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a .lustiÇa do Trabalho, mediante a
apresentação de Celtidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-À da
cànsolidaÇão das LeÍs do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5'452, de 1" de maio de 19{3'
9. 2. 9. Deciaraçao do lj.cltantei de cr.mprimenEo do disposto no Àrt' 7o, Inciso )uxIII, da
lmpêditivo
constituição Fêdelal - Att, 21 , Inciso V, da Lei 8.666/93; de suPêrveniência dê fatocláusulas
e
todas
as
dê
submêter-se
a
e
licitação;
palticipaÇão
na
à
que
respeito
diz
no
condições do presente instrumento convocatório, conforme modêIo - Anexo II'
9.2.1ó.Certidào nêgativa de fa1ência ou concordata êxpedida pelo distribuidor da sede do
Iicitante. no máximo 30 (trinta) dias da data prevista pala abertura daa pÍopostas.
igual ou
9.2.11.Comprovação de capacidadê de desempenho anterior satisfatório, de atividade
àui"to da licitaÇão, fêita através dê atestado fornecido Por pêssoa jurÍdica de
assemelhadã
"o ou Privado.
dlreito público
do 1oêal da sede da
g.2.L2.A:Ivd:râ de localizaÇão e funcionamento e/ou declaraÇão da Prefeitura
Firma, informando que a mesma funciona no endereÇo mencionado nos documentos.

9.3. os docrmentos de HabilitaÇ ão deverão ser organizados na orden descrita neste instrunento,
por um lndice correspondente, p odendo ser apresêntados êm oriqinal, por qualguer
p rocesso de cópia autenticada Por cartório competentê, pelo Prêgoeiro ou membro da Equipe de
quando for o caso. Estando perfeitanente
Apo io ou publicaÇáo ern órgão da imprensa oficial,
trêIinhas, dentro do plazo de validade, e
ou
en
emendas
Ieg lveis, sem conter borrôes, rasuras,
erlados em ênvelope devidamente lacrado e indevassáveI' Por ser apenas r]ma formalidade gue
'
visa facilitar os trabaLhos, a ausêncaa do referido lndice não i.nabilitará o licitantêdevidanente
9.4.À falta de qualquer docrmento exigido, o 5êu vencimênt o, a ausência das cópias
Eguipe de Apoio
autenticadas ou das vias originais para autenticaÇão pêIo P regoei.ro ou membro dahabilitaÇão
fora
ou da pub licaÇão em órgáo na imprensa oficial, a apresentaç ão de docunentos de
for
documento
o
i
nabilitado.
Iicitantê
ouando
rêspectivo
do ênvelop ê especÍfico, tornará o
dentes
colre
eletrônicos
ênd
ereÇos
nos
cohprovada
será
legalidade
sua
Intelnet
via
obtido
nstante
Poderá se! utilizada, a critério do Prêgoeiro, a documentaÇâo cadastraf de f ornecedol
p recedidos

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

licitante,

10. O.DO CRITÉRIO PÀRÀ .'ULEÀI!íEII1!O

10.1.Na sêIeção inicial das propostas para identificaÇão de guais i!ão passar a fase de lances
vêrbais e na c]âssificaÇão fina1, obsêrvadas as êxigências e procedimentos definidos neste
instlrxItento convocatólio, será considêrado o critério de menor preço apresentado Para o
collesPondeÍrte itêm.
1o.2.Havendo iguaLdade de valores entre duas ou nais propostas escritas, e após obedecido o
disposto no Àrt. 30, S2', da Lei 8.666/93, a classificação inicia] para a fase de lances verbais,
se fará através de sorteio.
1O.3.Na presente licitaÇão - fase de lances -, se.á assegurada como critério de desempate,
prêferêncj.a de contrataÇáo para as microempresas e empresas de pegueno porte'
10.4.para efeito do disposto neste instrumento, entêndê-se por enpatê - fase de lances -, aqueLas
situaÇõês êm que as propostas apresentadas pelas microempresas e emPresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 05t (cinco por cento) supêrioles ao melhor Preço.
10.5.Ocorrêndo a situaÇâo de empatê - fase de lances - conforme acima definida, ploceder-ge-á
da seguinte forma:
10,5.1.A microenpresa ou emplesa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no máxino de 05 (ci.nco) minutos após o encerlanento dos lances, sob

penâ dê prec lusão
L0.5.2.Não ocorrendo a contrataÇão da microempresa ou eÍnpresa de pequeno porte, na forma do iten
anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por vêntura se enquadrem na situaÇáo de
empate acirna definida, na orden de classificaÇão, pala exercÍcio do mesmo di!eíto;
tO.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas mlcroempresas e empresas de pequeno
poltê que sê encontrêm no intervalo estabelecido como situaÇão de empate, sêrá reâlizado sorteio
àntre elas para que se identifigue aquela que primeiro poderá apresêntar melhor oferta'
1O.6.Na hipótese de não-contraEação nos termos acima prêvistos, em que foi observada a situaÇão
de empatê e assegurado o tratamento difêrenciado a microempresa e emprêsa de pequêno Porte, o
objeto 1Ícitado se!á adjudicado em favor da proposta originalnente vencedora do certame.
10,7.A situaÇáo de empate - fase dê lances -, na forma aciÍna definida, sonentê se aplicará
quando a melhor oferta inicial nào tiver sido apresêntada po! microemPresa ou empresa dê pequeno

porte.

11.0.DÀ

ORDETI

DOs TR,àBâI.EOS

1l.1.para o recebimenLo dos envelopes e inlcio dos trabalhos será observada r'ma tolerância de
15 (guinze) ninutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimenlo dos envelopes,
nenhum outro se!á aceito.
11.2.Dec1arada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido clêdenciaÍnento
dos interessados, Somente pârticipará ativamênte da rêunj.áo um representante de cada Licitante,
podendo,
no eDtanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar'
'tf
.:,o nao compatecimento do reprêsentante de qualquêr dos licitantes não impedirá a efetivaçào
qr", a simples palticipaçáo neste celtame inplica na total aceitaÇão de todas
da reuniáo,
estabelêcidas neste Instrumento Convocatório e seus anexo§ '
as condiÇões""rrdo
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresêntaÇão dê documêntaÇão e/ou

substiEuição dos envelopes ou de gualquêr eleÍnento exiqido e não apresentado na reunião destinada
ao lecebimento das propostas de preÇos.
11.5.O pregoeiro reteberá de cada rêpresentante os envelopes Proposta de PreÇos e DocumentaÇão
e a declarãçào, separada de qualquer dos enveropes, dando ciência dê que cumple p-renamente o5
requisitos de habilitaçáo '
11.6.Posteliormente abrirá os envelopes Propostas de PreÇos, rubricará o seu conteúdo juntanente
com a sua Equipe de Apoio, confêrindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências
constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licigantes que examiDem a documentaçào
nêIês contidas.
11.?.prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisa!á os documentos e as observações porventura
fornuladas ;elos licitantes, dando-lhes ciência, ern seguida, da classificação Ínicial, indicando
dez por cento,
a proposta de menor preço e aquelas em valores sucessivos e suPeliorês em até
relativamente à de menor va1or, para cada item cotado. Entretanto, se assim julgar necessário,
podêrá divulgar o resul-tado nuha nova reunião.
dêfinida9,
it,g.Nao havãndo para cada item ficitado pêlo menos três propostas nas condiÇões acitna
que
guaisque!
de
três,
o
náximo
até
propostas
subsequentes,
serão classificadas as nelhores
sejam os PleÇos ofêrecidos.
11:9,Em s;guida, será dado inlcio à etapa de apresentaÇão de lances verbais pelos representantes
de forma sucêssiva, em
dos ticitantes inicialmente classificâdos, que dêvêrão ser formulados preço.
Serão realizadas
maior
proposta
de
da
do auto!
valores distintos e decreacentes, a partir
Esta
etapa
necessárias.
Poderá se!
fizêrêm
quantas
se
velbais
de
Lances
tantas rodadas
a critério
dos
trabaLhos,
para
continuj.dadê
intelrompida, marcando-se una nova s;ssão pública
do Pregoêiro
incompatlvêis com o valor orÇado, e
11 , 10. Não serão aceitos lances com vaLores irrisórios,
em apresentar lance verbal'
À
desigtência
nacional.
monetária
êm
unidade
develão ser efetuados
quando convidado Pelo Pregoeiro, imP licará na exclusão do licitante apênas dâ etaPa de lances
vêrbais para o correspondente item cotado e nâ manutênÇão do úItimo PrêÇo ap resentado, para
efeito dê classificaÇáo final das propostas'
ê
nará a
1L.11.Dec.Larada encerlada a etapa ;ompetitiva e ordenadas às proPostas, o Pregoeiro
nte a
motiv
decidindo
valor'
e
quanto
objeto
ao
aceitâbilidade da plimeira classificada,
respeito.

l,1.12,Sendo aceitável a proposta de menor preÇo, será aberto o envefope contendo a docr.mentaÇão
de habilitaçâo sonente do licitante que a tiver formulado, para confirmaÇão das guas condiçÔes
habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento
convocatório, o licitante se!á declarado vencedor, sendo-Ihe adjudicado o respectivo iten,
objeto deste certane, após o transcurso da competente fasê reculsal, quando for o caso,
11.13.Se a oferta não fo! aceitável ou 9ê o l-icitante não aeendêr as exigêncj'a habilitatórias,
o pregoêiro exêlninará as ofertas subsequentes, na oldem de classificaÇão, verificando a sua
acêit;bilidade ê procêdendo à habilitaÇão do proponente, e assim sucessivamênte, alé a aPulaÇão
de uma proposta que atenda as disposiÇões do instrumento convocatório.
11,14.Da rêuniáo lavrar-se-á Àta circunstanciada, na quaL serão legistradas todas as oco!!ências
e que, ao final, será assinada pelo Pregoêiro, sua Equipe de Apoio e lici.tantes plesenles,
11.15,Em decorrência da Lêi Complementar 123l06, a comprovação de regularidadê fiscal e
t.rabalhista das microempresas e empresas dê pêqueno porte somentê será exigida pala efeito de
assinatura do contrato, observândo-se o seguj.nte procedinento:
11.15.1.4s microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesEa
IicitaÇão, deverão apresentar toda a documentaÇão exigida para comprovação de regula!idade
fiscaf e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
Habilitação e intêgrantes do envelope Documentação, mesmo que esta aprêsente alguma restrição;
11.15.2.Hâvêndo alguma restrição na complovaÇão da regularidade fisca.I e tlabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dj.as úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento êm que
o ]i;itante for declarado vencedor, plorlogáveis Po! igual perlodo, a critério do ORC, para a
legulalização da docrmentaÇão, pagamento ou parcel.unento do débito, e emlssãÔ da evêntuais
certidôes negativas ou positivas com efej.to de certidão negativa;
11.15.3.À não-regularj-zâçáo da documentaÇão, no prazo acina previsto, j-mplicará dêcadência do
sendo
dirêito à contlataÇão, sem prejulzo das sanÇões previstas no Art, 81, da Lei 8.666193,
pala
assinatura
de
classificaÇáo,
na
ordeÍn
renanescêntes,
licitantes
os
facultado ao ORC convocar
do contrato, ou revogar a licitaÇão'
11.16.Os documentos apresentados pelos licitantês no Credencj.amento e os elementos constantes
dos envelopes ploposta de Preços e DocumentaÇáo que forem abertos, serão letidos pelo Pregoeiro
do
e anexados aos autos do processo. No Ínesmo contêxto, o envelope DocrmentaÇão, ainda Iacrado,por
que
retirado
não
for
cornpetitiva
na
etapa
que
logrou
êxito
não
ou
desclassificado
Iicitante
seu reprêsentante legal no prazo de 60 (sessenta) dias consêcutivos da data de hohologaÇão do
presente certÉrme, 9erá sumariamente destruldo.
12.O.DO CRrrÉRrO DE ÀCErrÀBrLrDN)E DE

PBEÇOS

12,1.Havendo proposta ou Iancê vencedor com valor para o respectivo item relacionado no ÀÍrexo I
- Termo de Referência - Especificações, na coluna código:
12.1.1.Com indlcj.os que conduzan a una presunÇão rêIativa de inexêquj.bi l idade, pelo critélio
a imediata
definido no Art, 48, Ít, da Lei 8'666/93, êm tal situaÇão, náo sendo posslvel
exeguibilidade,
a
sua
denonstra!
de
a
oportunidade
ao
licitante
confirmaçeo, poderá ser dada
sendo-Ihe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para conprovar a viabilj.dade dos prêços,
conforme parâmetros do mesmo Àrt. 48, II, sob pena de desconsideração do iten'
quando for
12 .2 . Sali;nta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamênte a proposta,
o caso, apenas o item correspondente.
13.0.DOS

RECT RSOS

13.1.Dec1arado o vencedor, qualquer Iicitantê poderá manifêsta! imediata e lnotivadamente
intenÇão de lecorrer, obsêrva;do-se o disposto no Art. 4o, Inciso xvlrr, da Lei 10'520'/02'

a

13.2'oacolhimentodorecursoimportaráainvalidaÇãoapenasdosatosinsuscetlveisde

aproveitamênto,
t:.s.e rutt" de manifestaÇão iÍnediata e motj.vada do Iicitante imPortará a decadência do direito
de reculso ê a adjudj.cação do objeto da licitação pêIo Plegoeiro ao vencedo!'
13.4.Decididos os lecursos, a ãutoridade superior do oRc fará a adjudicaÇáo do objêto da
Iicitação ao ploponente vencedor.
13.5.O recurso sàrá dirigido à autoridade superio! do ORC, por intefinédio do Pregoeiro, devendo
se! plotocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas,
exclusj-vamente no seguinte endereÇo: Av. Prêsidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.
1{. O.DÀ HOTOLOCÀÇÃO E ÀD,lÍrDrCÀÇÃo
14.1,Conclu1do a fase CompetiLiva, Ordênada às plopostas apresentadas, analisada a documêntação
vigente,
dê habilitaÇão e obsêlvados os teculso9 porventura interpostos na forma da legislaÇão
lêmetêndo-o a
o pregoêiro êmitirâ relatório conclusivo dos tlabalhos desênvolvidos no certame,
autoridade superior do ORC, juntamente com os êIementos consti.tutivos do processo, necessários
à AdjudicaÇâo e HonologaÇão da respectiva licitação, quando fo! o caso'
semPre â defêsa dos
14.2:A autoridade supãrior do oRô poderá, no entanto, tendo em vista
interessês do oRc, dÍscordar e delxar dê homologa!, total ou parci.almente, o lesultado

aprêsentadoPeloPregoeiro,revogarouconslderarnulaaLicj.taÇão,desdequeaPresênteadêvida
f;ndanentaÇã; exigidà pela legislaÇão vigentê, lesguardados os direitos dos Iicj'tantes'
15.O.DO CONÍBÀIO
15.1.Àpó s a homologação

pela autoridade sup erior do ORC, o adjudicatário será convocado para,
assinar
(cinco)
dias consecuti vos dâ data de recebimento da notificâÇão,
prazo
05
de
dentro
p
t idas
as
modaLj.dades
com
em
conformidade
elaborado
o respê ctivo contrato, quando for o caso,
orÍna.
pela
rêfê!
gofrê!
definidoE
termos
nos
raÇõês
alte
podêndo
o
mesmo
pela Lêi 8.666/93,
do

15.2.Não atendendo à convocaÇão pala assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validâde de sua proposta, o licitante perde!á todos os direitos que porventura tenha obtido cono
vencedor da I icitação.
15.3.É pernitido ao oRC, Do caso do Iicitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato
no prazo e condiÇões estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificaÇão e suces s j.vamente, para fazê-1o em igual Prazo do licitante vêncedor.
15.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá sêr
alterado com a dêvida justificativa, unj.Iateralmentê pêlo Contratante ou pot acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art, 65 e sêrá rescindido, de p1êno direito, conforme o disposto
nos Arts, 77, 18 e 79, todos da Lei 8.666193; e realizado na forma de fotnecimênto parcelada.
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇõês contratuais, os acréscimos ou
supressões que sê fizerem nas compras, até o respecCivo limite fj.xado no Art. 65, § 1'da Lej.
8,666/93. Nenhum acréscj.Íno ou supressão poderá êxceder o LiÍnite êstabelecido, salvo as suprêssões
resultantes de acordo celeblado entle os contratantes.
16. O.DÀS gÀrçõES ÀDtarNrgÍRÀrrvAs

16.1,Quem, convocado dentro do pra2o de validadê da sua Proposta, não celebrar o contrato,
deixôr de entreqar ou apresentar documentaÇão falsa exigida para o certame, ensejar o
retatdamento da execLrção de seu objeto, não mantivêr a propostar falhar ou f.audar na execuÇão
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informaÇões falsas ou cometer fraude fiscal,
garantj.do o direito à anpla defesa, ficará irnpedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrilo Eederal ou Munictpios ê, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores SICÀE do coverno Fêderal e de sistemas semêlhantes nantidos por Estados, Distrito
Eederal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuÍzo das multas Prewistas
neste Edital e das dernais cominaÇões legaÍs'
16.2.A recusa injusta em deixar de cunprir as obrigaÇÕes assumidas e pleceitos legais. sujej.tará
o contratado, garantida a p!évia defesa, às seguintes penatidades previsEas nos Àrts. 86 e 8?,
da Lêi 8,666/93: a - advertênciai b - nulta de mora de 0,5* (zero víIgula cinco pol cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entlega, no inicio ou na exêcuÇão do
objeto ora contratado; c - multa de 1Ot (dêz por cento) goble o valor contratado pela inexêcução
toial ou palcial do contlato; d - simultaneamente, gualguer das penalidades cabiveis
fundamentadas na Lei 8.665/93 ê na Lei 1.0.520/02.
16.3.Se o vafor dâ multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaçáo ao Contratado, será automaticanente descontado da primeira parcela do
pàgamento a que o Contratado vier a fazêr jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por
cento) ao mê9, otl, quando for o caso, coblado judiclalmente.
16.4,Após a apLicaçáo de quaisguer das penalidadês plevistas, realizar-se-á comunicaÇão esclita
ao Coniratado, e publicado na imprensa oficial, excluldas as pênalidades de advertência e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamênto 1egaI da puniÇão, informando ainda guê o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.
1?.0.DÀ CO{PRO\IÀÇÃO DE EXICUÇÃO E RECEBTUENTO DO OB.IETO
l-7.1,Executada a plesente contrataÇão e observadas as condiÇõês de adinplemento das obr igaÇÕes
pactuadas, os procêdimentos e prazos para recêbêr o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o
caso, à disposiçõês dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.656/93'
18.0.DO PÀCAllBltrO
18.1.o pagamento será realizado mediante proceaso regular e en obsêrvância às normas e
procedünenios adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do perlodo de adimplemento.
1g.2.O deseribolso máximo dJ período, não será superior ao valor do respectivo adünplemento, de
acordo com o cronograna aprovado, quando fo! o caso, e seÍnpre em conformidade com a

disponibitidade de recursos financeilos.
18.3.Uenhurn valo! será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaÇão gualquer obrigaçáo
financeira que thê for imposta, em virEude de pênalidade ou inadinp.lência, a qual poderá ger
compensada corn o pagamento pendênte, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer naEureza.
tg.4.Nos casos dã eventuais atrasos de pagamênto nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado não tenha concorrido de alguma forrna para o atlaso, 9e!á admitida a compensaÇào
ao
financej.ra, devida desde a data limj.te fixadâ para o pagamento até a data corresPondente
do atrago no paqamênto
efetivo pagamênto da parcela. os encargos moratórios dêvidos em razão
se.ão caiculados com utilizaÇão da seguinte fórmula: EM = N t VP x I, onde: EM = êncargos
moratórios;N:númelodediasentreadataprevistaPalaopagamentoeadoefetivopagêmênto;
vp: valor da parcela a ser paqa; e r = índice de compensaÇão financej.la, assin apurado: I na=
(TX + 1OO) + 365, sendo TX = pêrcentual do IPCÀ-ÍBGE acumulado nos úItimos doze rne9ês ou'
sua fa1ta, um novo indj.ce adotádo pelo Govelno EêderaL que o substitua. Na hipótesê do referido
índicê estabelecido para a compênsaçáo financêira venha a sel êxtinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, serà adotado, em substituição, o que vie! a ser dêterminado pela
legj.sIação entáo em vigor.
19. O.DO BEÀ.'USIÀI'íEN1!O

19.1.Os preÇos contratados são fixos e irleajustáveis no prazo de un ano.
19.2.Dêntro do prazo de vigência do contrato e mediantê solicitaÇão do Contratâdo, os preços
poderão sofrer reajuste aPós o interregno de r.m ano, na mesma proPorÇão da variação ver icada
s ta,
no IPCÀ-IBGE acumulado, tomando-se por bâsê o mês de apresentação da rêspectiva P
êxclugivamente para as obrigaçôes iniciadas e concluldas após a ocolrência da anuaLidad

19.3.Nos reajustes subsequentes ao plimeiro, o interregno miniÍno de um ano será contado a parti!
dos efeitos financej.ros do último reajuste,
19.4.No caso de atraso ou não divulgação do indice de rêajustamento. o contratante pagará ao
Contratado a inportância calculada pela última variaÇão conhecída, liquidando a difêrenÇa
correspondente tão logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obligado a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor lemanescente, semple
que este ocorrer.
19.5,Nas aferiÇÕes finais, o lndicê utilizado para leajustê sê!á, obrigatoriamentê, o definitivo.
19.6,Caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forrna não
possa rnais sêr utiLizado, será adotado, êm substituiÇão, o que viêr a se! determinado pê1a
Iegislação entáo eÍn vigor,
19.7.Na ausência de previsão lega1 quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo indice
oficial, para reajusLamênto do preÇo do valor remanescente, Por meio de termo aditivo.
19.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
20. O.DÀS DISPOSrçôES

GCR.ÀIS

20.1.Não será devida aos proponentês pela elaboraÇão e/ou apresentaÇão de documentaÇão relati.va
ao certane, qualquer tipo de indenizaÇão.
2O.2.Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá rêprêsentar naig
de uma Licitante,
20.3.A presente licitaÇáo somente poderá vir a ser rêvogada por razões de interesse púbfico
decorrênte de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
j-legalidade, de ofÍcio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito ê dêvidamente
fundamentado.
2O.4.Caso as datas

previstas para a realização dos eventos da presente licitaÇão sêjam declaradas
fexiado e náo havendo ratj.ficação da convocaÇão, ficam transferidos automaticamente para o
primeiro dia úti1 subsequente, no mêsmo Local ê hora antêriornente previstos.
2O.S.O OnC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
qualquer tempo a execuÇão da contrataçào, cientificando devidamenle o Contratado.
áO.O.Oecaira do direito de impugnar perante o ORC nos termos do Plesente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irlegularidades que o vicialam hipótese êm que tal comunicado nãg terá efeito de recurso.
20.?.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluidos os custos com
aquisiÇào de naterial, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, frêtes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos preÇos.
20.8.Às dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos nestê instrumênto,
ficarão única e exclusivamente sujeitos a intêrpretaÇão do Pregoeilo, sendo facultada ao nesmo
ou a autoridade superior do oRc, en qualquer fase da licitaÇão, a prornoção de diligência
destinada a esclarêce! ou a conplementar a instruÇão do Procesao'
2O.9.para dirimi! controvérsias decorrêntes deste certame, excluído qualquer outro, o foro
competentê é o da comarca de ftabaiana.
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ESTÀDO DÀ PeneÍsÀ
PREFEITT'RÀ MI'NICIPÂI, DE IIoGEIRO

ccn'rrssÃo PERIaIENTE DE LrcrrÀçâo

ÀlrExo

I -

PBEGÁo PRESENCIÀT' NC OOO15/2021

TERMO DE REFERÊNCrA

1.0.DO

OBiTEEO

-

EsPEcr ErcAÇôEs

objeto desta Iicitação:

L.l.Constitui

CONTBÀTAÇÀO

DE EMPRESA DO RÀMO PARÀ FORNECIMENTO

DE

MÀTERIAL DE LIMPEZA PARÀ DIVERSAS SECRETARIÀS DESTE MUNICIPIO.

2.0.,7ugrrFtcÀTr
2 , 1 . Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidadê de definir, técnica
e adequadamente, os plocedimentos necessários Para viabilizar a contrataÇáo em tela. Às
caractellsticas e êspecificaÇões do objeto ora licitado sáo:
cóDrco

i3

2

3
6
7
3
9

10

I

I
i
'

13
14

descartável de
alescartável de

ic

I

:18
19
20
2L
22

18

50tnL,

unidades

Erauda descartáveis tamÀnho

G,

pacote con 60 unidades

24
25

auala desca rtáveis tamanho M, pa
cle papel, pa cote c/50

26

seticida
uJni

2'7

tra

2A

31
32

unidades

com 100 toôIhinhaa

dêci.do

móvej.s com aroÍna de lavâÂdà,

quena, para

Pá

Pálito roliço

frasco

Pano de chão flanelado

36

3'l

I

39
40
41

:n2
i 43
144

P

40

GRE

250

I'ND
PCT

200
1700

PCT

100

42x66

Plato em tecido branco, e Àcorpado e absorveÍrte, 100t algodào, medindoi
ox. 0 45m x 0,75 m
e1 alumlnio

PCT

8

LT

250
10000

!T
IT

600
450

.UryD

UND

L1

PCT

250

UND

4

UND

000
350

MAÇO

50

PCT

35

PqT

35
60

-úT'

filme 30cn

40x4omE

UND

LqTÀ
UND

cx

t

15

50

200
4

200 0

UND

1500

I'ND

100

UND

250
2500

higiêni.co branco, Picotado, folha dupla, macio, absorvente, consistel PcT
30m
i PCT
UND
Pastilha sânitáriâ
UND
de
alumlDio
Pofidor
ocT
Prendedor cle roupas, pacote c/12
UND
o de madeira, resistente, com base de 40cm, com 2 borrachas
Pcr
de
2009'
com
5
unidades
1kg
PacoEe
de
?
isabâo en barra glicerinàdo, neutro
is"uq9,,âi- pq, cr_*Àg/j q 0.s
lsàbonete inf antiI. 909_

_3_g

UND

alnofadado ? Pacote com 4 rolos de
cote c/02 rolos
Pa el. toalhâ,

icada

't
-

.-lçr.,.c/200m1

fi xo
ra dentes c/100

Pano de
34

UND

UND

s

rizador de anüientê aerosol c/36on}

29

l-ío

.i.

condicionadas inctivldualmentê em caixa p1ásticà de PvC, com abertur
rtical e encaixe, elDbala das em pacotes com 50 (cinguenta) escovas,
iEsponja de 1à de aÇo, acote com 609, c/8 unidâdês
l a dupfa fâce .9a.,r9. -ltyp:elq d? ,u-P,gr f lcie s__ 9 '+99q,1-l9t 9l1. e-q ral
10

100
550
200
70

,-çl-

roma a radáve1, biode radáve1 - c/500m1
scova DentàI infântiIt cabeça Pequena e arle dondeda; cerdas filmes e maciasi

c/

ÜND

UND

nte para ba[heiro com aÍona de pinho, fforal ou làvanda, com açâol
c/2 litros
e bactericida
te ente llquido Para lavar louÇas, biodeg radáve] - c/2 ].íttos
tergente fiquido, desengordurante e desinfetantê Para lj.mpeza Pesa à; õil'

Eósforo pacote

7000

UND

cote c/100

4. qr.{!?-".,.

500

GRP
UND

10 0

icreme dêntaf com f1úor em bisnaga, pacote com 12 unldades de
ape Âtear cabefos

OÜ}NTTDÀDE

IT

mf

oml, ,pacote- c,/

Cotonete

15

; 16
: l?

infântil c/120

olônj.a

11

t2

UNÍDÀDE

Ão

D

ido Muriático c/1000mf
ua sanitária, deslnfetante de uso ge ra1 e alvejante c/2 Líttoo
cool etlllco hidratado, 46o, para uso doméstico - frasco c/1 lltro
ciante de roup às c/ hidraceramidas -99-rre fa c/2 litros
cia 1ástica dê 10 Iltros
I
frasco c/ 750
ara plsos frlos em
ra 1l ida in
sta ara li.xo
foro, âIão c/1 Litros

1

30
150 0

100
5

50

4500

UND

soooi

UND

alqi

i-

45

46

4'l

c/ 11itro
suave c!emoso
"'J- !sabon ete -l-i-911,*g9r branco,
clQ
aco de ..e,19 odão pa râ Limpezà de _ch{9, .,a-1lldqg9,._ med_indo no mlnimo 7s_x 50 '1..'
aco de Iixo infectante branco 120 ]t
lixo infectante branco 50 It
saco plástico para lixo, preto, !eforçado, caPacidade para 100 litro§ ?
cote com 10 unidades
saco pIástico para lixo, preto, reforÇaclo, caPacidade para 15 litros ? Pôcole
ôco de

48

49

I

50

,

51

'

lcom 2O unidades

1ú;ü

itià;;i;; pãr; ü;; i. eto, reforÇado,

capàcidade parâ 30

lixo, preto, reforÇâdo,

capacidacle Para 50

rcon 10 unidades

52

I 53
, 54
r 55
i 56
58

t-re
-9S
162
63

9!

isaco ptásEico para
com 10 unidades

litros
li.tros

? Pacote

? Pacote

isaponá_ce-ocrernosl_cll!9!êl9Jnt-9-91Àol_o_r_Li,o!9gEdá{ef JErasco com 500 9l
Bobina
iSâquinho pIâstico t ransPa rente . para clngefamento, - 9apqqiq,agg- l-.-k g

I,T
UND

2

900
000

200
200

UND
UND
PCT

150

PCT

100
100

PCT

l

.._
PCT

10001

100i

uNo
BOBINÀ

:shanpoo infantil
iTal.co en pó

UND

I]ND

30

Vassoura de

UND

1500

T'ND

2

n 1on

assourâ gl_plÀh,e-,

ura cle piaçava n ' 6, com cabo de nadej.ra reforçado e cerdas bem fixadagl UND l
t,,
ae res istentes
U],ID
rató Ef9_90!8rl!9
ÚND
Condicionador infantil
inho pfastico transparent.e p cong elanento capacidâcle para 5kg Bobina ,-.FeUIL r
is
UND
Iàstico de 10 lt
UND
I
alde p astico c/ tampa câ acidade .P ara 100 1t
UND
aco plastico p arâ lixo con câpacidade de 200 It
L

r.0 0

000

250
5

20
20
15
10

300

3.0 . oeRrcÀÇõzg Do coNTe,ÀaÀDo
.ResponsabiLizar-se por todos os ônus e obrigaÇÔes concernentes à legi.slação fiscal, civiI,
tri butá;ia e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromi.ssos asaumidos, a qualquer
da execuÇão do objeto contlatâdo.
tír ulo, perante sêus fornecedores ou terceiros em razão
mateliaj.s ou serviÇos que apre§entaren
os
decorrentes,
despesas
con
as
alcando
3.2 .Substituir,
alteraÇõês, deteriorações, irnperfeiÇões ou quaisquer irregularidades disclePantes às exigências
do insirumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou Pagarnento.
3.3,Não transfelir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévj.a
e expressa autorizaÇão do Contratante.
3.4.üanter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em comPatibilidade
com as obrigações assumÍdas, todas as condiÇões de habilitaÇáo e qualificaÇáo exigidas no
respectivo p.oa"""o ticitatório, apresêntando ao Contratante os documentos necessários, sêmPre
gue 3o1lcitado,
j.5,g^itir Nota Fiscal correspondente à sede ou filia1 da empresa que apresentou a docunentação
na fase de habilitação.
3.6.Exêcutar todas as obrigações assrmj.das com obselváncia a melho! técnica vigente, enguadrandos€r rigorosanente, denEro dos preceitos Iêgais, normas e especificações técnicas
co!respondentes .

{ .O.DO

CRITÉRIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PREçOS

.l.Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo iteÍn relacionado acima, na
c oluna código:
4 .1'l.ComindtciosqueconduzamaumaplêsunÇãorelativadeinexequibilidade,pelocritério
posslvel a imediata
d efinido no Art. 48, IÍ, da Lei 8.666/93, em tal situaÇão, não sendo
onfirnaÇão,poderáserdadaaoficitanteaoportuni.dadêdedemonstrarasuaexequibilidade,
viabilidade dos preÇog,
s endo-Ihe facuLtado o prazo dê 03 (três) dias úteis para comProvar a
j'deraÇão
item'
do
pena
descons
de
c onforme parámetros do mesno Àrt' 48, Ir, sob
proposta, quando fo!
a
automaticamentê
não
desclassifican
que
ocorrências
Eais
4 .2,Salienta-se
o caso, apenag o itêm correspondente.
naci-onal'
4 ,3.Os lances verbais serão efetuados em uni.dade nonetária
4

5. O.}ODET.O DÀ

PROPOSTÀ

5.1.É parte integrante deste Termo de Referêncja o modelo de proposta de Pleços correspondente,
que sej a
podendo o licitante apresêntar a sua ProPosta no próprio modelo fornecido, desde
01.
Anexo
convocatório
instrumento
o
faculta
ido,
conformê
devidamênte Pree

GII,VAN

FE

SECRETÁRIO

DE LIMA

,l

*'
EStÀDO DÀ PÀB,ÀIBÀ
PREFEITORÀ MI'NICIPÀI DE !.lo@IRO
coMrssÃo pERt AIfENTE DE r.rcrrÀçÃO

-

À}IEXO 01 AO TERI@ DE REETRÊNC!À
PREGÃO PRESENCIAL NO

OOO

PROPOSTÀ

15,/2021

PROPOSTÀ
REF.:

PREGIO PRISENCIàI.

oBJEToI

N"

OOO15/2021

CoNTRÀTAÇÃO DE EMPRESA DO RÀMO PARÀ FORNECIMENTO DE MÀTERIAL DE LIMPEZA PABÀ D]VERSÀS

SECRETARÍAS DESTE MUNlClPIO.
PROPONANTE

:

Prezados senhores,
Nos termos da ficitaÇão en epÍgrafe, apresentamos proposta conforÍne abai.xo:

i--ó6ico
1

2
3

'À

.:6

I'NIDIDI

DI

ido Muriático c/1000rü
â sanitária, desinfetante de uso gêrali
e c/2 litros
eal
lcool etllico hidratado, 46', para uso
doméstico - frasco c/1 litro
rqrnaciante dê loupas c/ hidraceranidâs igalrafa c/2 fitroq.

-_._.. :Bacia l,1á,_sli-91_99--U_lillss,

-i'I

19

10

; 11
tt2
--1I 13

iô; ra ]lquida incoloE para pisos frios
frâsco c/ 750 g
;9e raI
ra lixo
ic sta
jcloro , gaIão c/l litros
Co ]ônia infânti1 c/120 mf

rernê

r

dental

com

flúor

em

700 0,

UND

L0001
SSOI

j

UND

20

eni

UND

blsnâga, pacot

L2 uDidades de 90 qramas.
ra .P-"e nteâr cabelos

4

i_

00:

2500i

UND

2001

PCT
PCT

I7 00
1000
70

PCT

I oi
I

!

Desinfetante pa ra banheiro colr aloma de
ou lâvanda, com açãcl
inho, florâl
c/2 li,ttos
ermicida e bactericida
Loetergente llquido pâra lavar Iouças,i
iode radáveI - c/2 líttos
e!ergente 1Íquido, desengoldur ante et
ide sinfelante paaa linpezâ Pesê aa coni
c/50onl
oma a radáve1, biod radáve1
-,,Ie"r
,!-s cova Dentâl infan!i1: cabeçâ pequena
redondàda, cerdas firnes e ma clas,'
jacondicionâdas i.ndividualnente em catxa
iptastica de Pvc, con âbertura vertical e
eIIüa1âdas em pêcotes com 50.

25

UND

LT

100001

LT

6000:

,,7

4

]P

:

16

t7
18

i

--*_''
19

i20
2r
22

23

..1_!gingu9ntl

)

L

25

26
27

c/

lEspon]a dupl a face para limpeza
erflcies e utensillos -gr,-c9rer -....iElaÍrela

IF ósforo pa cote c/ 10 unidades
iE rauda descartáveis tarnanho G. pacote c

i90 uniclades
24

escovas

:Esponja dê Iã de aço, pacote com 609,
iunidadês
t-_4-

lErâuda descaÍtávei3 !ananho M, pacote
70 unidades
rdâÍt o de pap eI, pacote c/50
Inêeticida sPray
ilenÇo u.Eideci.. J!9,!9ll9m 100 toalhinhas

500i
l

t
I

:

II

UND

1?0

PCT

2500,

UND

40

350
50

UND
MÀÇO

PCT

t.

3501

..t-..
PCT

350

I
I

l.
I

UND

PREçO TOIÀIJ

70

GBF

I
descaltável de 18ornt, pacote c/100 lo descartável de 50Íú, âcote c/1,00

otonete

GRF

qrq

ÇO UNIT

QUNtaIDÀDE
500i

UND I

Po po

14

15

],7

I
I

_"

-_-6,q9t_
350t

39-91,."--

í-

rascol

2A

I

:aó
I 30
:31
32
33

:

:x
: 35
r

36

l7
I 38
i 39
l.:10

.47

A2

I
:
r

43

4tl
45

i46
141
:*,i

I

49

150

UND

m1

á_.p_egy9tlar

afito

em

e

UND

.

Ianefado
absolveÍrte,

cx

42x66

]

tecido branco, encorpad

1001 algodão,

x 0,75 m

500
200 *-__.j-..-.-.

têT_4

-p3-rg l.iL.o__ _ .
roliço para dentes c/100

40

2000
1500i

I'ND
IJND

medindo:

:

10

UND

UND

ocm 40x40mt

Papef higiênico branco, picotêdo, folha
'dupla, macio, absorvente, conslste e;
afmofâclado ? Pâcotê com 4 rolos de 30m
PapeI LoaIha, pacote c/02 rolo;
:PêiJ ilha sanilárla
POIl do! de aluninio

250

I

25000

PCT

300

,lcr

1500i

UID

ba se de;

UND

1000,
s0i
500

isabão em barra g Iicerinado, neutro ?i
lPaco te de 1k com 5 unidâdes de 200 cadal

PCT

4500i

1s.bã oem pq__,,.etlg_,c/!q09... __,._ . _

UND

8000

UND

250')
-----9oo--

if.9!i1d9j
iRodo

d9

P19ole,_91_12

*!_99P1s

'
com
de macleira, resistente,
4ocm, com 2 borrachas

UND

L

ocr

lsabonete j.nfantil 909
sabonete liquido, branco, suave, cremos
erfumado c/ 1litro
e
o dê algodão pâra linPeza de chão,
alvej ado, medlndo no mlniÍoo 75 x 50 cn
e99 g.S l-1lo Ul.ç!e4-e !I_"I,!9 1-20 1t
aco de ]ixo infectante branco 50 ft:
'saco plástico para lixo,
Preto,
reforçaclo, capacidade Para I00 Ij.t!os

IT

2000

UND

__i
!

.- .---

--'l
'' ---.,-l
i

,]

I

I
I

UND
UND

L
I

PCT

200i
2ool
15 00

I

?1

'Pacote com 10 unidades

0

51

52

!

1ixo, pleto,
Pâra
êforÇado, capacidadê para 15 Iitlos ?l
iP acote com 20 uni.dades
i

aco pIástico

isaco plástico

Lixo, pleEo
Para
pâra
30 litros
capacidade
;reforÇado,
iPacote com 10 unidades
preto, i
plástico para lixo,
lSaco
ireforÇâdo, cápacidade parà 50 Iitros ?:
:Pacote com 10 uni.dades

53

,saponáceo cremoso com detergente
:biodegr-adáveI ? Erasco com 5009

lsaquinho

56

lTafco em pó
as s oula q9 qv fon
vassoura de palhá
lvassoura cle Piaçava

infãnti1
58

59

;-,q9

162
63
64

p-ql_a

âmento

l

t

00

plastico para Lixo
lt

VÀLOR TOTAL DA PROPOSTÀ
PRÂZO

- Itêm 5.0:
- Item

PAGAMENTO

5kg

-

-

10
l
I

i

lPCT

1000

I

I

i
.l---

-.-t

-1001

UND
i

BOB INÀ

i

150.

L

TIND

10

UND

3o
150

UND

l

2000,
250:

UND
I

,j
j .. -,,uND

200
200:

UND

JBOBINA

com caPacidade

10

UND

r.50

UND

1 oãi

UND

3

ôô

dt-

RS

18. 0:

VALIDADE DA PROPOSTA

- Iten 8.0:
de

ResponsáveL

CNPJ

l

00

BobiÂ4,_

Dl astico de 10 It
de pastico c/ tampa caPacrdâde pâra

aco

Pcr

UND

o 6, com cabo dei
n
ira reforçado e ce rdas bem fixadas
esistentes
ratóri o c_omp,leto _
cionador iúfantil
plastico
tlansPareÂte
qu1 nho

I

!

I

transParente Par êi
3 19._- Bobina

p1 ástico

54

51

e cLoEo,:

1000

de

t-,-.-., -

FOLHÀ 01,/

t

O

2

,

-,'
ESTÀDO DÀ
PREEEIAURÀ MT'NICIPAI DE }OGETRO

coMrssÃo PEm'GlrENÍE DE LrCrTÀÇiO
ÀNEXO

IT -

PREGÀO PBESENCIAI'

N"

OOO15/2021

MODELOS DE DECLARAÇÕES
PREGÃO PRESENCIÀL N. OOO15/2021
PREFEITURÀ MUNIC]PAL DE MOGEÍRO

REF.:

PROPONENTE
CNP.T

,0 - DECLARÀÇÃo de cumplimento do disposto no Àrt. 70, fnciso xxxllr, da cF Àrt. 27, Íncj-so
, da Lei I .666/ 93.
7o jnciso
o proponentê acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art'
possuir
em sêu
não
1999,
decLara
de
27
de
outu-bro
de
Lei
9.854,
xxirr-r au constituiÇão Eederal,
guadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
ierigoso e nem nenores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de
1

quatorze anos na condiÇão de aprendiz na forma da LegislaÇão vigente.

2.0 - DECLARÀÇÃO de supelveniência de fato impeditj.vo no que diz respeito a palticipaÇão
licitação.

na

Lei 8.666/93, ArL. 32, §2o, o proponente acima qualificado, declara
presente
fato impeditivo no que diz respeito à habilitaÇão/ParticipaÇão
data,
a
aié
náo have!,
na presente licitáçáo, não se encontrando em concordata ou estado fa.Limentar, estândo ciente da
obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estâr sofrendo
penaÍidade de declaraÇáo de idoneidade no ârüito da administraçáo Eederal, Estadual, Municipal
ôu do Distlito Fedela], arcando civil e criminaLmente pela presente âfirmação'
Conforme exigência contida na

3,0 -

DECLARÀÇÃO

de Subneter-Se a todas a5 cláusulas e condiÇÕe§ do correspondêntê instrumenEo

convocatório.

o proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas
rêspeCtivo instrumento convocatório ê submête!-se as condiÇóes nêle estipuladas.
Local e

NOME

Data

-

/ASS ÍNATURÀ/CARGO

Representante lega1 do proPonente

OBSERVAÇÃO:

AS

DECI^ABÀÇÔES DEVERÃO SER ELÀBORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO

LICITANTE,

OUANDO EOR O CÀSO.

do

FOLTSA 02 / 02

RET":

PREGÃO PRESENCIAL NO OOO15/2021

PREFEITUB.A MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE

:

CN P.T:

4.0

DECLARÀÇÁo

de elaboraÇáo independente de proposta.

(identificaÇão conplêta do rêpresentantê do Iicitante) , como representantê dêvidamente
constituldo de (identificação compteta do ticitante ou do consó!cj,o), doravante denominado
(licitanEe/consórcio), para fins do disposto no item ?.5.1. do Edital do Prêgão Presencial no
oool5/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o aI:'.. 299 do Código Penal Brasileiro,
que

:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão PresênciaL n" 00015/2021 foi elaborada de
rnanei;â independente pelo licitante, e o contêúdo da proposta não foi, no todo ou en partê,
direta o indiretamente, informado, di.scutido ou recebido de qualquer outro parti.cipante potencial
ou dê fato do pregáo Prêsencial n" ooor5/2021, po! quafquer meio ou por qualquer pessoa;

b) â intenÇão de apEesentar a ploposta elaborada Para palticiPar do Pleqão Presenêial
OOOTS/2}2L não foi informada, discutida ou recêbida de gualquer ouCro Participante Potencial
de fato do Pregão Presencial n" 00015/2021, por qualquêr meio ou por quafquer pessoa;

no

ou

c)quenãotentou,porqualguermeioouporqualguerpessoa,influi.rnadecj.sãodegualque!
outro participante potencial ou de fato do Prêgáo Presencial n" 00015/2021 quanto a participar
ou não da refêrida licitaÇâo;
d) gue o conteúdo da proposta aPresentada para participar do Plegão Plesencial n' 00015/2027
nãg será, no todo ou em parte, direta ou indirêtamente, comunicado ou discutido com qualguer
outro palticipante potencial ou de fato do Pregão Presencial n' 00015/2021 antes da adjudicação
do objeto da refêrida licitaÇão;

e) que o conteúdo da propos!a apresentada para participaÇão do Pregão Presencial n"de00015/2027
qualguer
nâo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretaÍnente, discutido ou recebido
propostas;
e
das
oficial
abertura
da
antes
Mogeiro
dê
Municipal
integrante da Prefeitura
f) que está plenamentê ciente do teor e da extensão desta declaração e que detén plenos podêres
e informaÇões para firná-la.
Local e Data.

NOME/ÀSSINATIRA/CAR6O

ReprêsenEante IêgaI do propÔnêntê

OBSERVAÇÃO I
AS DECLÀR"AÇÕES DEVERÃO SER ELÀBORÂDAS

EM PÀPEL TÍI'IBRADO DO LIC]TANTE, OUANDO FOR O CÀSO'

--'
ESTÀDO DÀ

PREETITI'8Â MUNICIPÀI DE IOGEIRO

coMrssÁo
À}|EXO

III -

PREGÃO PRESENCIAT

N"

PERMANENSE DE

r,rcrrÀçÃO

OOO15/2021

MODE],OS DA DECLÀR.AÇÃO DE REGULARIDÀDE

-

HÀBILITÀÇÃO

REE.:

PREGÃO PRESENCIAÍ, NO OOO15/2021
PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE

CNPJ

1.0 -

DECLÀRÀÇÃO

70 .s20 / 02

DE REGUIÀRIDADE para habj.litaÇão previsto no Art.

4o, Inciso vII,

da Lei

.

o ploponente acina qualificado, declara, em conformidade com o disPosto no Àrt. 40, fnciso vrl,
da-Lei 10,520/02, que está apEo a crmprir plenamente todos os reguisitos de habilitaÇão exigidos
no respectivo instrumênto convocatório que rege o certame acima indicado'
LocaL e Data.

NOME

/AS

S

INÀTUBÀ/ CARGO

Rêpresentante .Iegal do proponente.

OBSERVAÇÃO:

A

DECIÀRAÇÃO DEVERÁ SER ELÀBORÀDA EM PAPEL TIMBBÀDO DO LICITÀNTE,

OUÀNDO FOR

O

CASO.

ESÍÀDO DA PÀRÀIBÀ
IgT'8.À T{'NICIPÀI DE IIO@IRO
coMrsgÃo PERI{À}IENTE DE úrcrrÀçÃo
PRE FE

AlrExo

w -

PREeÃo PBEIIENC!À!

Nc 00015/2021

MINUTÀ DO CONTRÀTO
coNÍRÀTO

N": ..../...-cpr,
TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀI'' A PREFEÍTURÀ MÚNICIPAL DE
MOGEIRO E
, PARÀ FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO

Pelo presente instrumento partj.cular de contrato, de tlln lado Prefeitura Municipal de Mogeiro Av. Presidente ,João Pessoa, 47 - centro - Mogeiro - PB, CNP.I n' 08.866.501/0001-6?, nestê ato
reprêsentada pêlo Prefeito Antonio José Ferrej.ra, Brasileiro, casado, Emp-rêsario, residente e
doniciliado na Sitio Pintado de Cina, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - PB, CPE no 840.199.644-91,
Carteira de Identidade n" 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRÀTANTE, e do outro lado
neste ato representado
CNP,I n"
por .... residente e domiciliado nâ ....r
calteira de rdentidade Ílo . . . ., doravante gimplesmente CONIRÀTADO, decldlram
as partês contratantes assinar o Presente contrato, o qual se regêrá peLas c1áusulas e condiçôes
seguintes:

cúusuLÀ PRI}IEIRÀ - DOS EONDâ},ENIOS:
plocessada nos
Este contrato decorre da licitaçâo modatidade Pregão Prêsencial n' 00015/2021, Lêi
Federal no
teínos da Lei Eederal- n. 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subs idiariamente a
Decreto
2006;
de
14
de
DezeEbro
123,
de
n"
Complementar
Lei
8.666, de 21 de Junho de 1993;
as
aLteraÇões
pertinente,
consideradas
legislaÇão
2oo6;
e
de
Novembro
10
de
016,
de
no
Municipal
postêriores das !eferidas normas.
CTIESUI.À SEq'NDÀ

-

DO OB,]ETO:

coNTRÀrAÇAo DE EMPRESA DO RÀMO PARÀ EORNECIMENTO DE MÀTERIAL
DE LIMPEZA PARÀ DIVERSAS SECRETÀRIAS DESTE MUNICIPIO'

o presente contrato tem por objeto:

O fornecimento deverá ser executado rigorosatnente de
instrumento, proposta aPresentada, especificaçõea
LicitaÇão modalidade Pregão Presencial n" 00015/2021
esses quê ficam fazendo partes integrantes do presente
será realizado na forma parcelada'
CtÁUSgÍ.À TERCEIRÀ - DO VAIOR E PREÇOs:
O vafor total deste contrato, a basê do preÇo
CTátrSUIÂ QI,àRTÀ

-

acoldo com as condiÇÕes expressas neste

técnicas colrespondêntes, processo de
e instruÇôes do Contratante, documentos
contrato, independente de trânscriÇão;

proposto, é de

e

RS

DO BB,Ài,USTÀIíEÚTO:

os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo dê uJn ano'
os preÇos Poderào
Den'tro do prazo de vigência do contrato ê mediante solicitaÇáo do Contratado,
no rPcAvêrificada
variação
proporÇão
da
sofrer realuste após o intelreqlno de um ano, na mesna
propo§ta,
êxclusivamente
respectiva
da
apresentaÇão
po.L.""
mês
de
o
fBGE acumulado, tonando-se
pã.u as oUriq.çoes iniciadis e concluldas apó§ a ocorrência da anualidade '
partlr dos
Nos rêajustes subsequêntes ao primeiro, o interlegno mÍnimo de un ano será contado a
reajuste'
do
úItino
efeitos financeiros
pagará âo contratado
No caso de atraso ou não divulqaçãá do lndice de reâjustamento, o contratantê
corlêspondênte
a
difêlença
riquidando
conhêcida,
variaÇão
pela-úitirna
a importância calculada
menória de
apresentar
a
obrigado
contratado
o
iao iogo seja divurgado o 1ndi.. definitivo, Eicavalor
que
ocorrer'
estê
semprê
!êmanescente,
preços
do
de
reajustamento
áÀf.,]fá ,eté..rrte aá
definitivo'
Nas afeliÇôes finais, o lndicê utilizaão para reajuste se!á' obrigatoriameote
' oforma
náo possa
qualquer
ou
de
ser
extinto
venha
a
para
reajustamento
ôà"o o frrdi". estabelecido
pela
legislaÇão
detêrminado
quê
vier
a
sêr
mais ser utilizado, setá adotado, e; substituiÇáo, o
entãô êm vigor.
partes elege!ão novo lndicê
Na ausêncla de previsão legal quanto ao lndice substituto,po!as
de têrmo aditivo'
meio
remanêscentê,
valo!
preÇo
d
o
oficial, para reajustêmento do
por
ap
ostiLamento.
realizadÔ
pode!á
ser
reajuste
o
cúrrsuLÀ QurNrÀ - DÀ DotÀÇÁo:
Às dêspesas collerão Por conta da seguinte dotaÇão, constange do orçamento vigente:

Recursos Próprios do Municlpio de Mogeiro: LEI MUNICIPÀL N" 340/2020 02.020 SEC DE ADMINISTRAÇÃO
E PLÀNEJAMENTo O2.O3O SEC DE EDUCAÇÃO CULTURÀ ESPORTE E LÀZER E TURISMO O2.O4O SEC DE SAUDE EMS
O2.O5O sEC DE AÇÃo soclÀL E}{Às 02.060 sEc DE rND coM coMPBÀs E TRÂNsPoRTEs 02.070 sEc DE AGRIC.
MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU O2.O8O SECRETARIA DE INFRÀESTRUTURA 02.140 SECRETARIÀ DE FINANCAS
OO1 RECURSOS ORDINARIOS 3.330.90.30.001 MÀTERIAL DE CONSUMO
ctÁt suÍ.À sExrÀ - Do PÂGAttEEro:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contralantê, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocolre! no prazo de trinta dias, contados do perlodo de adimplemento.
ctáUsvl,À sÉfn.lÂ - DO PRÀZO E DÀ VIGÊNCIA:
O prazo máxirno de êntrega do objeto ora contratado, que admite prorrogaÇão nas condições e
hipóteses previstas no Àrt. 5?, § 1o, da Lêi 8.656/93, êstá abaixo indicado e será conside!ado
da emissão do Pedido dê Compra:
a - Entrega: Imedj.ata,
A vigência do presente contrato sêrá determinada: até o final do exercÍcio financeiro de 2027t
considerada da data de sua assinatura

cúusglÀ orrÀI/À - DÀs oBRtcÀÇõEg Do coNrRÀTÀNTE:
a - Efetuâr o pagamento relativo ao folnecimênto efetivamêntê leaLizado, dê âcordo com as
respectivas cIáusulas do plesente contrato;
b - proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento conEratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais anpLa e completa fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
responsabi Iidades contratuaj.s e Iêgais;
d j Designar representantes com atribuições de Gesto! e FiscaL deste contraEo, nos têrmos da
norma vitente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivarente,
pemitida a contraEaÇáo de terceiros para assistência e subsídio de infornações pertinentes a
essas atribuiÇões.

ctÁUsuÀ NONÀ - DÀS OBRIGÀçõES DO CONTRÀTàDO:
a - Executar devidarnente o fornecimento dêscrito na Cláusula correspondente do presente contrato,
dentro dos nelhores pa!âmetros de gualidade estabelecidos pala o ramo de atividade rêlacionada
ao objeto contratual, com observância aos Prazos êstipulados;
civil,
b - Ràsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concerneDtes à legislação fiscal,gualquer
a
assumidos,
complonissos
e
po!
as
despesas
todas
bem
como
e
trabalhista,
tributá;ia
tÍtulo, perante seus fornecedores ou terceilos em razão da execuÇão do objeto contratado;
c - Mant;r preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do contralo,
que o represênte integlalrnente em todos os seus atos;
d - permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os infoEnes e
êsclarêcimeDtos soI i citados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente âo Contlâtante ou a telceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzj.ndo êssa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pêIo órgão interessado;
f - Não ceder, ttansferit ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrr.mento, sen
o conhecimento e a devida autorizaÇâo expressa do Contlatante;
g - Manter, durantê a vigência do conErato, en compatibilidadê com as obrigações assumidas,
iodas as condições de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contlatante os docunêntos nêcessários, sempre quê solicitado'
crÁosuÍ.À DÉCD{A

-

DÀ Àr.ÍERÀÇÃo E REgcrgÃol

Este contrato poderá ser alterado corn a devida justificativa, unilateralmênte pelo contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos Prêvistos no Art' 65 e 9erá rescindido' de plêno
airàito, conforne o disposto nos Arts. 1'1 , 78 e ?9, todos da Lei 8'666/93'
os acréscimos ou
o contratado fica obrigado a aceitar, naa nesmas condiÇões conEratuais,
no
A!t.
65, § 10 da Lei
fixado
limite
respectivo
gupressões que se fizer;m nas complas, até o
g.À66/93. Nenhum acréscirno ou suprÃssão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as suPressões
lesultantes de acordo celeblado êntre os contratantes'
cI.iíUgU&À DÉCIIA PBIüEIRÀ

-

DO RECEBIUENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condiÇões de adimplemento das obrigaÇões pactuadas,

o5p'ocedimentosePrazosPararecebe!oseuobjetopelocontratanteobedecerão,conforneo
cas;, às disposiÇõês dos Alts. 13 a'16, da Lei 8.665193'

- DÀS PET{ÀUDÀDEg :
de cumprir as obriqaÇões assumidas e prêceitos legais, sujeitará o
deixar
em
injusta
À recusa
previstas nos Arts. 86 e 87, da
contratado, garantida a prévia deflsa, às seguintes pênalidadês
(zero
cinco Por cento) aplicada
vÍrgula
de
0,58
de
mora
muLta
b
advertência;
a
Lei 8.666/93; ou
na
exêcuÇão do objeto ora
inicio
no
entlega,
sobre o valo! do contrato por dia de atrâso na
pela
inêxecuÇão total ou
valor
contratado
o
(dez
por
sobre
cento)
de
10t
mufta
contratado; c parcial do contÍato; d - simultanàanente, qualquer das penalidades cablveis fundamêntadas na
Lei 8.666193 e na Lei 70.520/02.
cúusu.À DÉcrDíÀ rERcEtRÀ - DÀ coMPENsÀçÃo FÍNÀNCErRA:
n ratado
Nos casos dê eventuais atragos de pagamento nos terÍnos desLê instlumento' e degdê que o
at
fl
a
a
compensação
admitida
será
para
o
atraso,
forma
alguma
de
não tenha concorrido
CIJ(USUI.A DÉCIT,A SEG{,NDÀ

dêvida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondentê ao efetivo pagamento
da parcelâ. Os encargos molatórios dêvidos em razão do atraso no pagamento serão câ1cu1ados com

utitizaÇãodaseguintefórmuLa:EM=NxvPxI,onde:EM=encargosmoxatórios;N=númêrode
dias entrê a data prevista para o pagamênto e a do êfetivo pagamento, vP = valor da parcela a
ser paga; e 1= lndicê de coÍnpensação financeira, assim aPurado: I = (TX = 100) + 365, sendo TX
= percêntuêl do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, lnn novo lndice
adotado pel.o Govetno Eederal que o substitua. Na hipótese do refeÍido índice estabeLecido para
a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa naj.s ser utilizado,
se!á àdoEado, eÍn subgtituiÇão, o que vier a ser determinado pela IegislaÇão então em vigor.
cLÁusurÀ DÉcttaA QslRrÀ - Do FoRo:
para dilimir as questões decorrentes deste

contrato, as palles êIegen o Folo da

Comalca de

Itabaiana,

E, por estatem de p1êno acordo, foi lavrado o presente contlato ên 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas têstemunhas.
Mogeiro TESTEMUNHÀS

PB,

PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO

dê

de

