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ESEÀDO DÀ
PREE'EITT'R,A MI'I{ICIPÀ]. DE I'OGEIRO

coMrssão PERlBlrElrtE DE r.rcrràçío

EDfEâL Licitação
pRocEsso ÀD!{rNrsrRÀ8rvo No PP oool7/202L
r.rcrreção No. oool?/2021
MODATIDADE: PREGÃO PRESENC]ÀL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREEEITURÀ MUNIC]PAL DE MOGEIRO

AV. PRESTDENTE JOÃO PESSOA, 47 - CENTRO - MOGETRO - PB

CEP: 58375-000 - TeI.: (83) 32661033.

Observação:
certemâ restrito à participação de !(icroeupresas,
termos da tegislação vigente.

Eq)Eêgat de Pequêno Port€ e EquiParado!, nos

O órgão ReaLizador do Certame acima qualificado, inscri-to no CNPJ 08.866.501/0001-67, doravante
denooinedo siDplcrEônte ORC, torna púbIico para conhecimento de quantos Possam interessar que

fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado Por sua Equipe de Apoio, as 07:00 horas
do dia 09 de Março de 2O2l no endereço acima indlcado, licitação na modalidade Pregão Presencial-
n" OOOLT/202L, tipo menor preço, e sob o regime de tarefa; tudo de acordo com este ínstrumento
e em observância a Lei Federal no 10.520, de 17 de Jufho de 2002 e subsidiariamente a Lei Eederal
no g.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar no 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Municipal no 016, de 10 de Novembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alteraÇões
posteriores das referidas normasi conforme os critérios e procedimentos a seguír definidos,
ãbjetivanao obter a melhor proposta para: CoNTRATAÇÃO DE EMRPESA DO RÀMO PARA TORNECIMENTO DE

pEaAS E sERVrÇos pARA ERorÀ DE vEÍcutos E MÁeurNAs PESADAS Do MUNrcrPAro DE MoGErRo.

1.0.DO OB,rElO
1.1.Constitui objeto da presente ricitação: CoNTRÀTAÇÃO DE EMRPESA DO RAMO PÀRÀ EORNECTMENTO DE

pEÇAS E sERvÍÇos pARÀ ERorA DE vEÍcuLos E MÁeurNAS PESADAS Do MUNrcrPAro DE MoGErRo.

f. á.es especificações do ob3eto ora Iicitado, encontram-se devidamente detalhadas no

correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
1.3.A contrataÇão acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,

iuitifica-se: pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica -
óournataÇÁo DE EMRpE5A Do RÀMo eARA EoRNECTMENTo DE PEÇAs E sERvrÇos PARÀ FRorA DE vEÍculos E

yÁeUfHaS pESADAS DO MUNICIpAÍO DE MocEIRo -, considerada oportuna e imprescindívef, bem como

refevante medida de interesse públicoi e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações

continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximizaÇão dos recursos em

relação "o" àbi"ti.ró" programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas
de planejamento aProvadas.

2.O.DO Í.OCÀl E DÀEÀ E DÀ TMPUoIAçÃO DO EDrEÀÍ.
2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à proPosta de preços e a habilitação Para
execução ao otieto desta licitaÇão, deverão ser entregues ao Pregoeiro até as 07:00 horas do

dia 09 de Março de 2027, no endereço constante do preârüulo deste instrumento. Neste mesmo

l_ocaf, data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes.
2.2.Ínformações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais

de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.3.Ouafquer pessoa - cidadão ou licitante - poderá solicitar esclarecimentos, providências ou

impugnar o ato convocatórÍo deste certame, se manifestada por escrito e dirigída ao Pregoeiro,
atê óZ (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das Propostas,
2,4 .Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboraÇão deste ato
convocatório e seus anexos, decidir sobre a petição no Prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
considerado da data em que foi devidamente recebido o pedido.
2.5.A respectiva petiÇão será apresentada da seguinte forma:
2.S.l.protocolizando ó originat, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamente no

seguinte endereço: Av. PresídenteJoão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB'

3. O.DOS ELEI,ÍEI{TOS PÀRÀ r,rcrTÀção
3.l,.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos

d

s§g "t§
i



3.1
3.L
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2

.ÀNEXO T - TERMO DE REFERÊNC]A - ES

.ANEXO II - MODELOS DE DECLARÂÇÔES'

.A}IEXO II] - MODELO DE DECLARAÇÃO DE

.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO.

obtenÇão do Edital poderá ser feita
.,Junto ao Pregoeiro: gratuitamentei e
. Pelos sites : www.mogeiro.pb. gov. brl1

4.O.DO EUPORTE I.EGAT
4 .1.Esta licitação reger-se-á pela Le
subsidiariamente a Lei Eederal n" 8.666,
de Dezembro de 2006; Decreto Municipal no 0

consideradas as alterações posteriores das
deste instrumento, independente de transcr

s.O.DO PRAZO E DOÍÀÇÃO
5. l-. O prazo máximo para a execuçâo do obj
necessidades do ORC, e que admite prorroga
indicado e será considerado a partir da as

Inlcio: Imediato;
Conclusão: 9 (nove) meses.

5.2.O serviço será executado de acordo
de Referência1, anexo a este instrumento.
5.3.o prazo de vigência do correspondente
financeiro de 2021, considerado da data de
Art. 57, da Lei 8.666/93.
5.4.4s despesas decorrentes do objeto des
Recursos Próprios do MunicÍpio de Mogeir
o2.o2o sEc DE ADMTNSTRAÇÃo e pLANS

TURISMO O2.O4O SEC MUNICIPAL DE SAUDE 02

COMPRAS E TRANSPORTES 02.O7O SEC DE AGRI

COMERCIO E INFRÀESTRUTURA OO1 RECURSOS

6.0.DÀS COIIDrçõES DE PÀRfrcrPÀç.Ào
6.1.Os proponentes que desejarem particip
envelopes fechados indicando, resPecti
identificados, acompanhados da respecti
habilitação, nos termos definidos neste inr
6.2.A participação neste certame é aberta
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados,
6.3.Não poderão participar os interess
estrangeiras que não funcionem no pals,
Licitar ou contratar com a Administração
do direito de licitar e contratar com o
6.4.Os licitantes que desejarem enviar s

postal - com Aviso de Recebimento AR -,

1

2

3
4

A
1

2

\./

do preârnbulo deste instrumento, aos
rigorosamente observadas as exigênc
o licitante, Portanto,
6.5.Quando observada a

desconsiderado Para
ocorrência da ent

permanência de representante credenciado
o licitante abdicou da fase de lances ve
6.6.f, vedada à participaÇão em consórcio

7.0.DÀ REPRESENTÀÇÃo E DO CREDENCTÀI'{ENIO

?.1.O licitante deverá se apresentar, para
através de um representante, com os do

licitatório, inclusive com poderes para
credenciará apenas um representante que

na forma prevista neste instrumento,
credenciado.
1.2.Para o credenciamento deverão s
'l .2.l.Tratando-se do representante legal:
quando for o caso, devidamente registrado
podere s para exercer direitos e assumir
'7.2.2. Tratando-se de Procurador: a Pr
constem os necessários poderes para fo
declaraÇões, desistir ou aPrêsentar as
pe rtinentes ao certane; acompanhada do
quando for o caso, que comProve os Poderes
seja par ticular dcverá ser reconhecida a
'7.2.3.O rePresentan
que contenha foto.

telegaleoProcurador ão identificar-se aPresentando oficial

]-

EICAÇÔES;

DADE - HÀB]LITAÇÃO,

seguinte forma:

tacoes; www. tce.pb. gov.br

Federal no 10. 520 ' de t7 de ,Julho de 2002 e

2t de .Iunho de L993; Lei Complementar no 123, de 14

, de 10 de Novembro de 2006; e legislação pertinente,
feridas nonnasi que ficam fazendo partes integrantes

Ção

to ora licitado, confor:me suas caracteristicas e as
nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo

inatura do Contrato:

as especificações definidas no correspondentê Termo

contrato será determinado: até o final do exerclcio
sua assinatura; podendo ser prorrogado nos têrmos do

I certame, correrão por conta da seguinte dotação:
LEI MUNICIPAL 340/2020 02.O1O GABINTE DO PREFEITO

O2.O3O SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
o5o sEc DE AÇÃO SOCTAL EI,ÍAS 02.060 sBc DE rND COM

MEIO A}48 PESCA E PECUARIA 02.O8O SEC. DE INDUST.

os 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

r deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois
tê, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente

declaração de cumprimento dos requisitos de

tnmênto convocatório.
quaisquer interessados, inclusive as Microempresas,

termos da Iegislação vigente
que se encontrem sob o regime falimentar, empresas

aque Ies que tenham sido declarados inidôneos para
aca ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão

s envelopes ProPosta de Preços e Documentaçáo via
rão remetê-los em tempo hábil ao endereço constante

o

ias des

er apre

efeito de participação no certame.
a apenas dos enveLoPes junto ao Pregoeiro, sem a
respectiva sessão Púb1ica, ficará subentendido que

l-s.

nciamento j unto ao Pregoeiro, quando for o caso,
tos que o credenc iam a participar deste procedimento

ação de ofertas e lances verbais. Cada licitante
o único admitido a intervir nas fases do certame

do Pregoeiro - Flaviano Clebson Araújo' Não sendo
item, oi respectivos envelopes não serão aceitos e

ser substituldo posteriormentê por outro devidamente

entados os seguintes documentos:
instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei'

órgão competente, no qual estejam expressos seus
igações em decorrência de tal investidura;

áo por instrumento Público ou particular da qual
ve rbalmente lances, negoci ar preÇos, firmar

zões de rêcurso e praticar todos os demais atos
nte instrumento de constituição empresa,

mandante Para a outorga. Na hiPótese de ração
cn cartório do reapectivo aignatário



7.3.Estes documentos deverão ser entre
em original, por qualquer Processo de cÓpi
ou membro da Eguipe de APoio.
7.4.A não apresentaÇão ou ainda a
credenciamento impedirá a participação ati
Esta ocorrência não inabilitará sumari
manifestar-se nas correspondentes fases do
regularmente do referido concorrente seus
à participação no certame, desde que apre
7.5.No momento de abertura da sessão públi
devidamente crêdenciado entregará ao Pregoe
documentaçâo:
?.5. L. Declaração de Elaboração Independent,
'1.5.2.Declaração dando ciência de que
modelo - Anexo III; e
?.5.3.Comprovação de que o licitante se
caso, sendo considerado microempresa ou
tratamento diferenciado e simplificando
comprovaÇão poderá ser feita através da ap
critério do licitante: a) declaração
contábiI, devidamente habilitado; b) cert
do licitante ou equivalente, na forma da
ou certidão simplificada, apenas neste
Iegislação vigente, não é suficiente moti
durante o presente certame, o direito ao t
ou EPP, previstos na Lei L23/062

v 7.5.3.1.o Pregoeiro poderá promover di1
destinada a esclarecer sê o Iicitante é,
empresa de pequeno Porte.
7.6.Quando os envelopes Proposta de
documentação retacionada nos itens 7.5.L, 1

Proposta de Preços.

8.0.DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

8.1.A proposta deverá ser apresentada em

seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUN]CIPAL DE MOGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRE

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá con

I .2. Propos ta elaborada em consonância com

elementos Anexo Í -, em PaPeI timb
representante legal, contendo no cor
carac terÍsticas se necessário, quantidade
8.3. Será cotado um único preÇo para cada it

\,/ em contrário está sujeita a correção
8.3.1.Fa1-ta de dÍgitos: serão acrescidos z

8.3.2.Excesso de dlgitos: sendo o primei
suprimido, caso contrário haverá o arre
excedentes suPrimidos.
8.4.4 ProPosta deverá ser redigida em 1

clareza, sem alternativas, rasuras,
datada e assinada pelo responsável, com

dos p razos de entrega ou execuçâo, das
ser inf erÍor a 60 dias, e outras informa
necessárias.
8.5.Existindo discrepância entre o preÇo
dop reço unitário pela quantidade, o preço
8.6. Eica estabelecido que havendo diver
serviço, preval ecerá o de menor va1or.
8.7.No caso de alteração necessária da P

decorrente exclusivamente de incorreções
proporcionalidade, bem como na multiplic
8. 8.A não indicaÇão na proposta dos pra
ou de sua vaLidade, ficará subentendido
ato convocatório e, portanto, serão conside
exigênc ias não sendo suficiente motivo Pa
8. 9. É facu ltado ao ticitante, aPresentar a

que esteja devidamente preenchido'
8.10,Nas licitações para aguisição de mer'
ofertados. A eventual falta da referida i
8,11.Será desclassificada a proposta que

ao Pregoeiro - antes do início da sessão pública -
autenticada por cartÓrj-o competente, pelo Pregoeiro

rreção j-nsanável de qualquer dos documentos de
do representante do licitante no Presente certaÍne
te o concorrentê, apenas perderá o direito a

rocesso licitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá
1opes, declarações e outros elementos necessários

tados na forma definida neste instrumento.
, cada licitante, por intermédio do seu representante
ro, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte

de Proposta - Anexo II.
e plenamente os requisitos de habilitaÇão, conforme

dra nos termos do Art. 3o da Lei 123/06, se for o
empresa de pequeno portê e recebendo, portanto,
na forma definida peta legislação vigente. Tal

entaÇão de qualquer um dos seguintes documentos, a

sa formalmente assinada por profissional da área
simplificada emitida pela junta comercial da sede

sIação pertinente. A ausência da referida declaração
so para comprovação do enquadramento na forma da

para a inabilitação do licitante, apenas perderá,
tamento diferenciado e simplificado dispensado a ME

r Dâ forma do Art. 43, §3o, da Lei 8'666/93,
de fato e de direito, considerado microempresa ou

os e Docrmentação forem enviados via postaf, a

5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope

1 (uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as

N" . 00017 /2021

os seguintes elementos:

especificaÇões constant
da empresa, quando for

icação nâo desclassificará o licitan
ixar de atender as disposições deste

s es deste instrunento e seus
o caso, assinada Por seu

spondente item cotado: discriminaÇão e outras
valore s unitário e total expressos em algarismos
, com a utilização de duas casas decimais ' Indicação

se os seguintes critérios:
ros;
dígit

a portugues a e em moeda nacional, elaborada com

e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última
ção do valor total da proposta em algarismos,

ções de pag amento, da sua validade que não poderá
s e observaçÕes pertinentes que o licitante julgar

itário e o valor total, resultado da multiplicaÇão
unitário prevalecerá.

ia de preÇos unitár ios para um mesmo Produto ou

osta feita PeIo Pregoe iro e sua EquiPe de APoio,
a unidade de medida uti lizada, observada a devida
e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido
de entrega ou execução, das condições de pagamento
o licitante aceitou integralrnente as disposições do

as determinações nele contidas para as feridas
a descfassificaÇão da ProPosta.
roposta no próprio modelo fornecido PeI , desde

o participante indicará a origem

o excedente menor que 5, todo o excesso será
do dígito anterior para mais e os demais itens

te.
to.



8.L2.Fica facuftado ao licitante a apresen
PENDRIVE.

.DÀ EABII.IEÀÇÃO

.Os documentos necessários à habilitaç
via, dentro de envelope lacrado, contendo

PREEEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÂO - PNECÃO PRESENCIAL NO

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.' DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os s

tratando de sociedades comerciais, e, no
de eleição de seus administradores. Inscr
acompanhada de prova de diretoria em exerc
ou sociedade estrangeÍra em funcionamen'
funcionamento expedido pelo órgão compet'
comercÍaI, no caso de empresa individual.
quando da etapa de credenciamento no
do presente instrumento convocatório, av 9.2.4.Ba1anÇo patrÍmonial e demonstrações
ap resentados na forma da lei, com indic
o mesmo se encontra, bem como apresentaçã
assinados por profissional habilitado e

vedada a sua substituição por balancete
constituÍda há menos de um ano, ou aque
pr imeiro ano de existência no prazo lega1,
pro fissional habilitado e devidamente regi
9.2 .5.Regularidade para com a Eazenda
Tributos Federais e à Divida Ativa da Uni
g.2.6.Certidões negativas das Eazendas E

equivalente, na forma da Iei.
9.2.'7 .Comprovação de regularida
apres entando o resPectivo Certif
9.2.8 . Prova de inexistência de débitos

9.0
9.1

9.2.PESSOA JURÍDICA:
9.2.l.Prova de inscriçáo no Cadastro
9.2.2.Prova de inscrição no cadastro
Iicitante.
9.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou

g.2.g.Declaração do }icitante: de cumpr

ConstituiÇão Federal - Art. 27, Inciso V,

no que diz respeito à participação na

condiÇões do presente instrumento convoca
g.2.LO.Certidão negativa de falência ou

\-, licitante, no máximo 30 (trinta) dias da

aprêsentação de Certidão Negativa
ConsolidaÇão das Leis do Trabalho,

g.2.L1,.Comprovação de capacidade de des
assemelhada ao objeto da licitação, feit
direito público ou Privado.
g.2.12.AIvará de locaLização e funcioname
Firma, informando que a mesma funciona no

9.3.Os documentos de Habititação deverão
precedidos Por um Índice corresPondente,
processo de cóP ia autenticada Por cartór
Apoio ou Publica Ção em órgão da imPrensa
1egÍveis, sem conter borrões, rasuras,
encerrados em enve lope devidamente lacr
vi,sa facifitar os tr abalhos, a ausência do

9.4.A fafta de gualquer documento exigido'
autenticadas ou das vias originais para
ou da publicação em

do enveloPe esPeclf
obtido via Internet
Poderá ser utifizada
dos arquivos do ORC,
quando for o caso.

órgão na imPrensa of
ico, tornará o resPec
sua legalidade será
, a critério do Pregoe
para comprovação da au

10. O.DO CRIEÉRIO PÀRÀ .'I'LGÀ}íENTO

10.1.Na seleção inicial das propostas para
verbais e na classificação final, obse as exigências e Procedimentos

se de

o da proposta também em mÍdia, ou seja, em CD ou

dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma)

seguintes indicaÇões no anverso:

007't /202L

tes elementos

I de Pessoa ,Iurldica - CNPJ.
de tribuintes estaduaf ou municipal, refativo à sede do

to social em vigor, devidamente registrado, em se
o de sociedades por ações, acompanhado de documentos

do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
io. Decreto de autorízaçáo, em se tratando de empresa

Nac

cont

no Pais, e ato de registro
tê, quando a atividade assim

autorização Para
exigir. Registro

xxxrrr, da
o impeditivo
c1áusulas e

sede do

ou
o

de relati

Estas exigências não se aplicam ao licltante que,

, já tenha apresentado de forma regular nos termos
erida documentação solicitada neste subitem.
rontábeis do úItimo exercício social, já exigÍveis e

das páginas correspondentes do l-ivro diário em que

dos competentes termos de abertura e encerramento,
te registrados na junta comercial competente,

ou balanços provisórios. Tratando-se de empresa
gue ainda não tenha realizado o fechamento do seu

pàderá apresentar o BalaÇo de Abertura assinado por
trado na junta comerciaf competente'
ra1 - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos

adual e Municipal da sede do ]icitante, ou outro

ao Fundo de Garantia por TemPo de Serviço - EGTS'

icado de de fornecida pela Caixa Econômica Federal
implidos perante a .IustiÇa do Trabalho, mediante a

de Débi Trabalhist as CNDT, nos termos do Título vIl-A da

pe 1o Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943'
o do dísPosto no Art. '7o, Incisot

l_

t

Lei 8.666/93; de superveniência de fat
tação; e de submeter-se a todas as

rio, confollne modelo - Anexo II.
concordata expedida pelo distribuidor da

ta previ
nho an

a través de atêstado fornecido por Pessoa jurídica de

e/ou declaração da Prefeitura do local da sede da

reço mencionado nos documentos.

er organizados na ordem descrita neste instrumentof
ser ap resentados em original, por qualquer

competente, Pelo Pregoeiro ou membro da EquiPe de

oficial, quando for o caso. Estando Perfeitamente
ou entrelinhas, den tro do Prazo de validade, e

e indevassável. Por ser apenas uma formalidade gue

referido lndice não inabifitará o licitante'
o seu vencimento, a ausência das eóPias devidamente

icação pelo Pregoeiro ou membro da EquiPe de APoio
al, a apresentaÇão de documentos de habilitaçáo fora
ivo licitante inab ilitado. Quando o documento for

ovada nos endereços el-etrônicos cor tes
a documentação cadastral de fornec constante

ticidade de elementos aprêsentados licitante,

.sta para abertura das ProPostas '
teriór satisfatório, de atividade igual ou

identificação de quais irão passar lances
neste



instrumento convocatório, será conside
correspondente item.
10.2.Havendo igualdade de valores entre
disposto no Art. 3o, S2o, da Lei 8.666/93,
se fará através de sorteio.
10.3.Na presente licitaÇão - fase de
preferência de contrataÇão para as mic
L0.4.Para efeito do disposto neste inst
situações em que as propostas apresentadas
iguais ou até 05t (cinco por cento) s
L0.S.Ocorrendo a situação de empate - fas
da seguinte forma:
l-0.5.1.A microempresa ou empresa de
apresentar nova proposta no máximo de 05
pena de preclusão
l-0.5.2.Não ocorrendo a contratação da mic
anterior, serão convocadas as demais rema
empate acima definida, na ordem de classif
10.5.3.No caso de equivalência de valores

v

10.6.Na hipótese de nâo-contratação nos te
de empate e assegurado o tratamento dife
obj eto
10.7 .A
quando
porte.

Iicitado será adjudicado em favor
situação de emPate fase de lanc
a melhor oferta inicial não tiver s

11.0.DÀ ORDEM DOS TR,ABATHOS

11.1.Para o recebimento dos envelopes e

15 (quinze) minutos após o horário f
nenhum outro será aceito'
11.2.Declarada aberta à sessão pública
dos interessados. Somente participará ati
podendo , no entanto, ser assistida Por qua

11.3.O não comPa recimento do rePresentantê
da reunião, sendo que, a simPles Partic

porte que se encontrem no intervalo estabe
entre elas para que se identifique aquela

as condições estabelecidas neste Instrumen
L1.4.8m nenhuma hipótese será concedido
substituiÇão dos envelopes ou de qualquer e

ao recebimento das propostas de preços '
11.5.O Pregoei ro receberá de cada rePre
e a declaração, separada de qualquer dos

ll.T.Prosseguindo os trabalhos, o Pregoei
\-/ formuladas Pelos I icitantes, dando-lhes c

requisitos de habilitaÇão'
ll.6.posteriormente abrirá os envelopes P

com a sua Eguipe de Apoio, conferindo-
constantês no instrumento convocatório e

neles contidas.

a proposta de menor preÇo e aquelas em v
reiativamente à de menor valor, para cada
poderá divulgar o resultado numa nova
L1.8.Não havendo para cada item licitado P

serão classificadas as melhores propostas
sejam os PreÇos oferecidos'
f:..g.um seguida, será dado inÍcio à êtapa
dos licitantes inicialmente classificado
valores distintos e decrescentes, a parti:
tantas rodadas de ]ances verbais quan

interrompida, marcando-se uma nova sessão
do Pregoeiro
11.10.Não se rão aceitos lances com valo
deverão ser e fetuados em unidade monetár
quando convidado Pelo Pregoeiro, imPlica
verbais Pa ra o corresPondente item cota
efeito de c Iassificação final das ProPost
L1. 11. DecIa rada encerrada a etapa comPetit
acêitabilidade da primeira classificada'
respeito.
L]-.L2. Sendo aceitáve1 a ProPosta de menor
de habilitação somente do licitante quê a

habi litatórias. Constatado o atendimen
convocatório, o Iicitante será declarado
objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o

item,

o critério de menor preÇo apresêntado para o

ou mais propostas escritas, e após obedecido o

classificaÇão inicial para a fase de lances verbaj-s'

-, será assegurada como critério de desempate,
esas e êmpresas de Pequeno Porte

to, entende-se por empate - fase de lances -, aquelas
las microempresas e empresas de pequeno porte sejam
s ao melhor preÇo.

de lances - conforme acima definida, proceder-se-á

porte mais bem classificada será convocada para
cinco) minutos após o encerramento dos Lancês, sob

a ou empresa de pequeno porte, na forma do item
centes que por ventura se enquadrem na situação de

caÇão, para exercicio do mesmo direito;
resentados pelas microempresas e empresas de pequeno
ido como situação de empate, será realizado sort e10

primeiro poderá apresentar melhor oferta.
s acima previstos, em que foi observada a situação
ado a microempresa ê empresa de pequeno portê, o

proposta originalmente vencedora do certame'
-, na forma acima definida, somente se ap licará
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno

cio dos trabalhos será observada uma tolerância de

Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,

o Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento
te da reunião um representante de cada ficitante,

pessoa que se interessar.
de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação
o neste certame imPlica na totaf aceitação de todas

o Convocatório e seus anexos.
prazo para a apresentaÇão de documentação e/ou

emento exigido e não aPresentado na reuni-ão destinada

te os envelopes Proposta de Preços e Documentação
lopes, dando ciência de que cumpre plenamente os

tas de Preços, rubricará o seu conteúdo juntamente
quanto à validade e cumprimento das exigências

icitará dos Licitant es que examinem a documentação

analisaráosdocrlnentoseasobservaçõesporventura
.cia, em seguida, da classificaÇão inicial, indicando
ores sucessivos e superiores em até dez por cento'
tem cotado. Entretanio, "" 

assim julgar necessário'
.ão.
o menos três propostas nas condiÇões acima definidas'
subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que

S

r
t

apresentaçã o de lances verbais pelos representantes
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em

autor da ProPos ta de maior Preço. Serão realizadas
s se fizerem necessárias. Esta etapa Poderá ser

lica para continuidade dos trabalhos, a critério

s irrisórios, incomPa tlveis com o valor orÇado, e

nacional. A desistência em apresentar lance verbal,
na exclusão do licitant e apenas da etaPa de lances
e na manutenção do último preÇo aPresentado, Para

va e ordenadas às P ropostas, o Pregoeiro examinará a

anto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a

reÇo, será aberto o enveloPe contendo a tação
I r formulado, Para confirmação das ções

pleno das exigências fixadas no rrrlnento

vencedor, sendo-1he adjudicado o



11.L3.Se a oferta não for aceitável ou se
o Pregoeiro examinará as ofertas subse
aceitabilidade e procedendo à habilitação
de uma proposta que atenda as disposiÇões
11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunst
e que, ao final, será assinada pelo Pregoe
1l-.15.Em decorrência da Lei Complemen'
trabalhista das microempresas e êmpresas
assinatura do contrato, observando-se o se
11.15.1,4s microempresas e empresas de
licitaÇão, deverão apresentar toda a do
fiscal e trabalhista, dentre os do
Habilitação e integrantes do envelope Do

11.15.2.Havendo alguma restrição na
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias útei
o licitante for declarado vencedor, pro
regularizaÇáo da documentaÇão, pagamento
certidões negativas ou positivas com efei
l-1.15.3.4 não-regularização da doctutentaç
direito à contratação, sem prejuízo das s

facultado ao ORC convocar os ficitantes
do contrato, ou revogar a licitaÇão.
1L.16.Os documentos apresentados pelos Ii
dos envelopes Proposta de Preços e Documen'

e anexados aos autos do processo. No mesmo

licitante desclassificado ou que não logr
seu representante legal no prazo de 60 (sv presente certame, será sumariamente destru

12.O.DO CRIúRIO DE ÀCEIEÀBII,IDÀDE DE

12.1-.Havendo proposta ou lance vencedor
Termo de Referência EspecificaÇôes, na

L2.L.L.Com indlcios que conduzam a uma p
definido no Art. 48, IÍ, da Lei 8'
confirmação, poderá ser dada ao lici
sendo-Ihê facultado o prazo de 03 (t
conforme parâmetros do mesmo Art. 48,
12,2. Salienta-se que tais ocorrências
o caso, apenas o item correspondente'

13.0.DOS RECTRSOS

13.1.Declarado o vencedor, qualquer
intenção de recorrer, observando-se o di
L3.2.O acolhimento do recurso importa
aproveitamento.
fS.S.a falta de manifestaÇão imediata e

de recurso e a adjudicaÇão do objeto da Ii
13.4.Decididos os recursos, a autoridade
licitaÇão ao proponente vencedor'
L3.5.O recurso será dirigido à autoridade
ser protocolizado o original, nos horár
exclusivamente no seguinte endereço: Àv'

1{.0.DÀ lloÊ,lor.ocAçÃO E ÀDjIUDTCÀÇÃo

14.1-.Conc1uido a fase competitiva, orden
de habilitação e observados os recursos Po
o Pregoe iro emitira relatório conclusivo
autoridade superior do ORC, juntamente
à Adj udicaÇão e Homologação da respect
L4.2 A autoridade suPerior do ORC Pode
interesses do ORC, discordar e deixar
apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou Ç

fundamentação exigida Pela tegislação vi

15.O.DO CONEBÀEO

15.1.Após a homologação pela autoridade
dentro do prazo de 05 (cinco) dias conse
o respectivo contrato, quando for o caso, e

pela Le i 8.666/93, Podendo o mesmo sofrer
15.2.Não atendendo à convocação Para ass
vafidade de sua proPosta, o licitante pe

vencedor da licitação.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitan
no pra zo e condições estabelecidos,
classif icação e sucessivamente, para fazê- o em igual prazo do licitante vencedor

rdem de

licitante não atender as exigência habilitatórias,
tes, na ordem de cLassificação, verificando a sua

proponente, e assim sucessivamente, até a apuraÇão
instrumento convocatório .

, na qual serão registradas todas as ocorrências
ro, sua Equipe de Apoio e licitantes presentes.

t23/06, a comprovação de regularidade fiscal e

pequêno porte somente será exigida para efeito de
procedimento:

queno porte, por ocasião da participação nesta
taÇão exigida para comprovação de regularidade

tos enumerados neste instrumento para efeito de
taÇã o, mesmo que esta apresente alguma restrição;
ação da regularidade fiscal e trabalhista, será

, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
s por rgua I perlodo, a critério do ORC, Para a

u parcelamento do débi
de certidão negativa;

to, e emissão da eventuais

, no praz o acima previsto, implicará decadência do

ções prev istas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo
scentes, na ordem de classificação, para assinatura

itantes no Credenciamento e os elementos constantes
ão que forem abertos, serão retidos pelo Pregoeiro

exto, o envelope DocumentaÇão, ainda lacrado, do

êxito na etapa competitiva que não for retirado por
ssenta) dias consecutivos da data de homologação do

vafor para o respectivo item relacionado no Anexo I
coluna código
sunÇão relati va de inexequibilidade, pelo critério

666/9 , em ta1 situaÇão, não sendo Possíve1 a imediata
tante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
rês ) úteis para comprovar a viabilidade dos preços,
II, pena de desconsideração do item
nao sclassificam automaticamente a proposta, quando for

1i-ci ante poderá manifestar imediata e motivadamente a

to no Art. 4 o, Inciso XVIII, da Lei L0.520/02
rá a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

vada do licitante importará a decadência do direito
itação pelo Pregoeiro ao vencedor'
superiór do ORC fará a adjudicação do objeto da

rior do ORC, Po r intermédio do Pregoeiro, devendo
normais de exPedi ente das 08:00 as 12:00 horas,

P idente João Pessoa, 41 Centro Mogeiro PB.

às propostas aP resentadas, analisada a documentação
ura interPos tos na forma da legislação vigente,

trabaLhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a

os elementos constituti vos do Processo, necessários
l_va icitaÇão, quando for o caso.

no entanto, tendo em vis ta sempre a defesa dos

homologar, total ou Parc iafmente, o resultado
rar nula a Lícitação, desde que apresente a devida

tê, resguardados os direitos dos licitantes'

rior do ORC, o adj udicatário será convocado Para,
ivos da data de recebimento da notificaÇão, assinar

rado em conformidade com as modatidades permitidas
teraçôes nos tennos defini
r o contrato, e ocorrendo

dos pela referida nonna.
esta dentro do Prazo de

ido como

ato

I

e

todos os direitos que porventura tenha

vencedor não comparecer para assinatura
car os Iicitantes remanescentes,



15.4.0 contrato que eventualmente venha
alterado com a devida justificativa, unil
partes, nos casos previstos no Art. 65 e
nos Arts. 77t 78 e 79, todos da Lei 8.66
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar
supressões quê se fizerem nos serviços, a
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão
resultantes de acordo celebrado entre os

16. O.DÀS SANçõES ÀDMTNTSTRATT\,AS
l,6.1.Quem, convocado dentro do prazo de
deixar de entregar ou apresentar do
retardamento da execução de seu objeto,
do contrato, comPortar-se de modo inidôneo,
garantido o direito à ampla defesa, ficará
Distrito Eederal ou MuniclpÍos e, será de
Fornecedores SICAE do Governo Federaf e de
Federal
neste E
L6.2.A

ou Municipios, Pelo Prazo de até
dital e das demais cominações lega
recusa injusta em deixar de cumprir

o Contratado, garantida a prévia defesa,
da Lei 8.666/932 a advertência; b
apI icada sobre o valor do contrato por d

obj eto ora contratado; c - multa de 10t (de

total ou parcial do contratoi d
fundamentadas na Lei 8 -666/93 e na Lei 10

16.3.Se o valor da mufta ou indenização
V após a comunicação ao Contratado, será

pagamento a que o Contratado vier a faze
àento) ao mês, ou, quando for o caso, cobr
16.4.Após a aplicação de quaisquer das
ao Contratado, e publicado na imprensa
de mora quando for o caso, constando o f
será registrado e publicado no cadastro

17.0.DÀ COMPROVÀÇÃo DE ExECUÇÃo E

17.1.Executada a presente contratação e

pactuadas, os procedimentos e prazos para
taso, à disposições dos Arts. 73 a 76, da

18.0.DO PàGÀl,lEt0o
18.1.o pagamento será realizado
procedimentos adotados pelo ORC, da

contados do perlodo de adimplemento'
L8.2.O desembolso máximo do período,
acordo com o cronograma aProvado,
disponibilidade de recursos financeiros'
18.ll.Nenhum valor será Pago ao Contratado
financeira que lhe for imposta, em virt
compensada com o pagamento pendente, sem

t8.a.Uos casos de eventuais atrasos de

Contratado não tenha concorrido de a

financeira, devida desde a data limite f
efetivo Pagamen'to da Parce1a. Os encargos
serão calculado s com utilizaÇão da segui
moratórios; N = número de dias entre a dat
VP valor da Parcela a ser Paga; e I
(TX + 100) + 365, sendo Tx
sua falta, um novo lndice adotado
indice estabelecido para a compensaÇão f'
possa mais ser utilizado, será adotado'
legislação então em vigor'

19. O.DO RE"A.'USTÀMENTO

19.1.Os preços contratados são fixos e ir
19.2.Dentro do prazo de vigência do cont
poderão sofrer reajuste aPós o interregno
no IPCA.-IBGE acumulado, tomando-se Por
exclusivamen te para as obrigaçÕes inic
19.3.Nos reaj ustes subsequentes ao Prime
dos efeitos f inanceiros do ú]timo reajuste
19.4.No caso de atraso ou não divulgação
Contratado a importância calculada pela
correspondente tão Iogo seja divulgado
apresentar memória de cáIculo referente ao

que este ocorrer.

ser assinado pelo licitante vencedor, poderá sêr
têralmente pelo Contratante ou por acordo entre as

rescindido, de pleno direito, conforme o di-sposto
6/ 3i e executado sob o regime de tarefa.

nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
r o Eêspectivo limite fixado no Art. 65, § 1" da Lei
rá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
tratantes

Iidade da sua proposta, não celebrar o contrato,
taÇão falsa exigida para o certame, ensejar o

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
declarar informações fafsas ou cometer fraude fiscal,

edido de licitar e contratar com a União, Estados,
nciado do Sistema de Cadastramento Unificado de

sÍstemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
05 (cinco) anos, sem prejuizo das muftas previstas

s obrig ações assumidas e preceitos legais, sujeitará
seguint es penalidades previstas nos Arts. 86 e 87,

mu ta de mo ra de 0,5t (zero vlrgula cinco por cento)
de atraso na entrega, no inÍcj-o ou na execuÇão do
po r cento) sobre o valor contratado pela inexecução

taneamente, qualquer das penalidades cabÍveis
20/02.

não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
utomaticamente descontado da primeira parcela do
jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por

judicialmente.
idades previstas , realizar-se-á comunicação escrita

ofi al, excluÍdas as penalidades de advertência e multa
to lega1 da Puni ção, informando ainda que o fato

te.

DO OBJEIO
'adas as condições de adimplemento das obrigações

conforme oeceber o seu objeto pelo ORC obedecerão,
I .666 / 93

segu
processo regular e em

te maneira: Para ocorrer

to nos
forma para

moratórios
te fórmula:

observância às normas e

no Prazo de trinta dias'

não s rá superior ao valor do respectivo adimplemento, de

for o caso, e sempre em conformidade com a

enquanto Penden te de Iiquidação qualquer obrigação
de penalidade ou inadimplência, a qual Poderá ser
isso gere direi to a acréscimo de qualquer natureza

da para o Pagamento até a data corresPondente ao

termos deste instnmento, e

o atraso, será admitida a

devidos em razão do atraso no
onde: EM

do efetivo

desde que o
compensação

pagamento
= encargos
pagamento;

EM=NxvPxÍ,
prevista Paraopagamentoea

de compensação financeir d1 assim aPurado: I
percentua IPCA- IBGE acumufado nos últimos doze meses ou, na

pelo rno Federal que o substitua. Na hipótese do referido
eira venha a ser extinto ou de qualquer forma não

substituiÇão , o que vier a ser determinado Pela

t
justáveis no Prazo de um ano'
.o e mediante solicitação do Contratado, os Preços

um ano, na mesma ProPorção da variação verificada
se o mês de aPresentação da respectiva ProPosta,
e concluÍdas após a ocorrência da anuafidade

.l-r o interregno mínimo de um ano será contado a Partir

Índice de reaj ustamento, o Contratante Pag ao

ú1tima variação conhecida, liquidando a di
Índice definitivo' Fica o Contratado obri

1

]

ajustamento de preços do valor remanescente'
a



19.5.Nas aferiçôes finais, o Índice utili
19.6.Caso o lndice estabelecido para reaj
possa mais ser utilizado, será adotado,
legislação então em vigor.
19.7.Na ausência de previsão legal quanto
oficial, para reajustamento do preço do
19.8,O reajuste poderá ser realizado por

20.O.DÀS DTSPOSTçõES CERATS

20.1.Não será devida aos proPonentes pela
ao certane, qualquer tipo de indenizaÇão.
20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que c
de uma Licitante.
20.3.4 presente licitação somente poderá
decorrente de fato superveniente devi
ilegalidade, de oflcio ou por provocação
fundamentado.
2O.4.Caso as datas previstas para a reali
feriado e não havendo ratificação da
primeiro dia úti1 subsequente, no mesmo I'
20.5.O ORC por conveniência administrati

\-/

qualquer tempo a execução da contratação,
20.6.Decairá do direito de impugnar peran'

eüêr tendo-o aceitado sem objeÇão,
irregularida des que o viciaram hiPótese em

20.7.Nos valores apresentados Pelos lic
aquisição de material, mão-de-obra utiliz
incidir sobre os resPectivos preços
20.8.4s dúvidas surgidas após a apresênta
ficarão única e exclusivamente sujeitos a

ou a autoridade superior do ORC, em qu

destinada a esclarecer ou a complementar a
20.9.Para dirimir controvérsias decor
competente é o da Comarca de Itabaiana

Mogeiro - PB,

FI,AV

para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
to venha a ser extinto ou de qualquer forma não

substituição, o que vier a ser determinado pela

or
Índice substituto, as partes elegerão novo lndice
rêmanescente, por meio de termo aditivo.

tilamento.

laboração e/ou apresentaÇão de documentaÇão relativa

iada por procuração 1egaI, poderá representar mais

ir a ser revogada por razÔes de interesse público
comprovado , ou anulada no todo ou em Parte, Por

terceiros, medi ante parecer escrito e devidamente

o dos eventos da presente licitação sejam declaradas
ação, ficam transferidos automaticamente para o

e hora anteríormente Previstos.
ou técnica, se reserva no direito de paralisar a

ientificando devidamente o Contratado
o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
a apresentar, depois do julgamento, falhas ou

que tal comunicado não terá efeito de recurso
antes, )á deverão estar incluldos os custos com

impostos, encargos, fretes e outros que venham a

das propostas e os casos omissos neste instrumento,
rpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo

quer fase da licitação, a promoÇão

do qualquer

de diligência
instrução do Processo.
s deste certame, excluÍ outro, o foro

Eevereiro de 2021-

CLEBSON ,IO

Prê ro oficía]
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ÀNEXO r - PREGÀO PRESENCTAT N" 00017/2021

TERMO DE REEERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJETO
1.. L. Constitui objeto desta licitaÇão
E SERVIÇOS PARÀ FROTA DE VEÍCULOS E

PÀT DE IOGEIRO
DE LICITÀÇÁO

DE EMRPESA DO RÂMO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS

PESADAS DO MUNICIPA]O DE MOGEÍRO

2.0.,rUSrIFICÀTIVA
2.l.Considerando as necessidades do oRc, t op resente termo a finalidade de definir, técnica
e adequadamente, os procedimentos nece ários para viabilizar a contrataÇão em tela. As

características e especificaÇões do objeto ora licitado são:

OUÀNIIIDàDEUNIDIDEnrAÇâoDISCRIMCODI@
UND 1[ro I uop. 2o1o DE PLÀcA Nor9585/PB

1 MASTERRAMB ROTAN EAB. 2SAMU RENALT,
(SAÚDE)

UND 12OL2 / MOD, 2012 DE PLACÃHD FAB.2

UND 1E FAB. 201à i úOO, 2OL2 DE PLACA

14 PB
úol,KswÀcuu, 15.190 EoD E's.3

2O1O / MOD.2011 DE PLACARE FAB4
t'7

BUS VOLKS!ÍAGEN, 15'190 EOD E.HD UND

UND
5 B].6].8 FABBUS EORD L996 / MOD. 19

6
(

CITYCLASS 70C16 FAB. 2IBUS IVECO,
UND

UND

UNDVOLARE V8L 4X4 EO EAB.3NIBUS MPOLO,
(EDUCAÇÃO)

7

2013 DE PLACA OGE?1 90

20LL

DE PLÀCA OFGOO63/

MOD.

017 / MOD. 2017

DE PLÀCA N0J5558/10 / MOD.

(

BUS MPOLO, VOLÀRE V8L EO FAB.8

1UND09 MOD. 2O10 DE PLACA MOK9O92VOI,ARE V8L

)

ESC FAB. 2BUS MPOLO,9

1UNDMOD. 2010 DE PTACA N0F9070. 2009
(EDUCAÇÃO)
ffiLAssTocL6EAE10

L1
720 /PB )

VOLARE V8L 4X4S MPOLO,
1

1
1 FAB. 2OTAGRALE,

INFR,AESTRUTURÀ
L2

1
13

INEPÂESTRUTURÀ
ir.iíÉnnecrouAl, 44ooP7 6x4 FAB'

1

EAB. 2072 / MOD 2013 DE

MOD ôià DE PLAcA ocA9797

2012 / MOD. 2013 DE PLACA OGD7977

2014 DE PLACA OGET?I 1/013 MOD. UND

UND

UND

UND

t4 4400P7 6x4 FAB.INTERNACIONAL,
INFRÀE

UND 12007 / MoD. 2008 DE PLACAHONDA, NXR150 BROS KS EAB'

(

15

1UNDEAB oio / MoD.2o10 DE
CLETA HONDA,L6 BROS MIX

12OO4 DE PLACA MMVI93652003 / MOD
L1

SAÚDE

HONDA, NXR125 BROS KS EAB

1

UND

UNDDE PI,ACA MMN6251/ MOD. 20

LUND30 32 /Ps31 PLACADE OEY02
1UND

UND 1

/ MOD, 2018 DE PI,ACAS8 OSDT 1 98 /PB

889 PB )2O].9 DE PLACA
1

1

UND

UND

IN
18

25

21
22

ADVENTURE CD EAB 20L3
( dois) EORD KA, SE 1.0

,AB 120 IXL 2cD4 F2cRANGER
FABSV1 0MARCHNI SAN)três(

SAÚDE(PBI,3 08 0sF9139//PB
1 MOD azBEN EAB 02MERCEDES-

VoLKSVIAGEN, SAVETRO MODI FI

NHONETE FIAT, FIOR MODIFICAR FAB.

D'7228 lPB

't 4'7 /PB (SÀÚDE

saúpn)

19
20

23
24

EIAT, FIORINO IE FAB.2OO2

B FAB, 20

1UND

1

A
UND

/ MOD. 2019 DE PLACASI

INFR.AESTRUTUR.A )

PLACA OFB1831 q"F

018 MOD

MOD. 2 6DE

0sF3910/PB,

2org oB PLAcA QSE5 69

7 L4 /PBDE PLACA

( INFRAESTRUTURA)
STRUTURA)
FRÀEST

UND

UND

UND

2 1 MODEAB 0,IRCROSSTROEN A

5TL8 EHOLLANDNEIÍTRÂTORESrt s )ê

201826
21
I

cD 4X4 S FAB. 2

l/.y I
\ /ÍY 1UND

1N"UND

2 085 E.JOHN DEEREsDOI TP"ATORE(

PATROL CASE 845E
21ILLAR,CATERPTROLPA'VELADORÀ

29

31
30

*-

)NrBUs voLKswAGEN, 15.190 EoD ESCoLAI

)FG9134/PB (EDUCAÇÁO)

DE PLACA MMYO

üg 
-oÊ*br.ncã "ôõÊôà3e/PB isiüt@) - 

* --

t* ^rr "A;. 
zofe; **:- 2di4 DE PtAcA

UND



v

41

42

43

PARA BUS, CULOS U

(Pá carregadeira, Patrol,

3. O.OBRTGÀÇÕSS OO COIURÀTÀDO
3.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçõe s concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por as despesas e compromissos assumidos, a qualquer

titulo, perante seus fornecedores ou terce ros em razáo da execução do objeto contratado
3.2.Substituir, arcando com as despesas rrentes, os materiais ou serviços quê apresentarem

alterações, deterioraçÔes, imperfeições ou qualsque r irregularidades discrepantes às exigências
do instrumento de ajuste pactuado, ainda consta tados após o recebimento e/ou pagamento

3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em

e expressa autorização do Contratante.
rtê, o objeto da contratação, salvo mediante prév l-a

3.4.Manter, durante a vigência do contra ou outros instrumentos hábeis, em compatibil-idade
com as obrigações assumidas, todas as ições de habilitaÇão e qualificação exigidas no

respectivo processo licitatório, apres ao Contratante os documentos necessários, sempre

que solicitado.j.5.emiti. Nota Fiscal correspondente à

na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas
sêr rigorosamente, dentro dos Pre
correspondentes .

..O.DO CRIIÉRIO DE ÀCEITÀBII.IDâDE DE

4.1.Havendo proPosta ou l-ance vencedor
coluna código:

ou filial da empresa que apresentou a documentação

observância a melhor técnica vigente, enquadrando-
legais, nonnas e especificações técnicas

valor para o respectivo item relacionado acima, na

unção refativa de inexequibilidade, pelo critério
em ta1 situaÇâo, não sendo posslvel a imediata

a opor tunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
úreis para comprovar a viabilidade dos preços,

pena de desconsideração do item'
Iassificam automaticamente a proposta, quando for

monetária nacional.

4.1.1.Com indicios gue conduzam a uma prr

definido no Art. 48, !Í, da Lei 8'666/9
confirmação, poderá ser dada ao licitante
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três)
conforme parâmetros do mesmo Art' 48, II,
4.2.Salienta-se que tais ocorrências não

o caso, apenas o item correspondente'
4.3.Os lances verbais serão efetuados em

c

5.O.MODEIO DÀ PROPOSEÀ

5.1.É parte integrante deste Termo de Re a o modelo de ProPosta de Preços corresPondente,

podendo o licitante aPresentar a sua P ta no próPrio modelo fornecido , desde guê seja

devidamente , conforme faculta o instrumento convocatório Anexo 01.

LIMA
SECRETÁRIO

UND 1tÀESTRUTURÃ)HL74 0-9SCARREGADEIRÀ HYUNDAI32
LUNDIRÀESTRUTURÀ)33 R,A 416E (

UND 1ISTRUTURÀ)34
1UND:CIN (INERAESTRUTURA)P2

RA RONDON RK4O6B

duas) GRÀDES ARÀDOR.A 16 DISCOS35
UND 1TRUTUR,A)36 ARADORÀ 16 DISCOS TATU (

UND 1TRUTURA)37 TATUARADORA 14 DISCOS INFRAE
HôMEM /,{ÔPÀ 300)S VEÍCULOS DE PASSEIOICÀ PARÀDE SERVI EM38
HOMEM/HORÀ 300)S VEÍCULOS UTILITÁRIOSICA PÀRADE SERVI EM39
ITOMEM/HORÀ 60c\S VEÍCULOS MÉDIOS E ÔNIBUSDE SERVI EM PAR,A40

CA

scionais e Internacionais)
DE SERVIÇO EM

Patrol, PetrÍescavadeira

os

OS

PESADOS (

TR,ATORES
e Tratore

INAS PESADAS,,AÇÃO DE SERVIÇO EM

INAS AGRICOLAS (Pá carregadeira,
versos

HOMEM/HOHIà 600

HOMEM/HORÃ 600
44 DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E

ôNrsus, vEÍcur,os MÉDroUTILITÁRI

DE SERVIÇO EM

NASVEÍCULOS MÉDIO

2004KM

CULOS DE PASSEIO/UTI],I

INAS PESADAS E TRATORES

OS OS,

LI os

E TP.ATORES
DE PASSEIP]NTUR,A PARA OS

CULOS DE PASSEIDE REBOOUE PARADE SERVI45
DE SERVIÇO DE REBOOUE

, TRÀTORES E MÀOUINÀS
e Tratores diversosiescavadeira

46

iRETR(

IPRESTAC
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PREE'EITURÀ
coüüssÃo

â}IEXO 01 ÀO TERI.O DE REE'ERÊNCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCIAL N. OOO17/2021

PROPOSTA

RAF.: PREGÁO PRESENCTAL No 00017/2021

OBJETO: CONTRÀTAÇÃO DE EMRPESA DO RAMO

VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICIPAIO

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitaÇão em epÍgrafe, apre

DÀ
PÀI. DE I,IOGEIRO

DE I.ICITÀÇÁO

, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA EROTA DE

MOGEIRO.

tamos proposta conforme abaixo:

PREÇO lomrI'NI!TI'NIDÀDEDISCRIMINÀçàOCóDIGO
1 RENALT, MASTERR,N,IB ROTAN FAB. 20 MOD. 2 UND

PLACA I9585/PB (SAÚDE

2 IBU VOLKSVTAGEN 1 1 9 0 EOD ESCOLAR HD FAB. 20 UND I

1

1

MOD. 20 12 DE PLACA OTG9134

3 BUS VOLKSWAGEN, 15.1,9 O EOD E.S PAB. 2012
)

UND

2OI2 DE PI,ACA OFC5146/PB

4 BUS VOLKSVIAGEN, 15.190 EOD E'HD FÀ8.2010 UND 1i
I. ZOLL DE PLACA 7L1 /PB (

R EORD, 81618 EAB. 1996 / MOD UND

189/PB )

6 IBU IVECO CI TYCLASS 't 0c1 6 FAB. 201 MOD. 201 UND L1

PLÀCA 558/PB ( )

1 BUS MPOLO, VOLARE V8L 4X4 EO FAB. 201'1 / MOD. UND

017 DE PLACA 063/PB )

BUS MPOLO, VOLARE V8 L EO EAB. 201 MOD. 201 UND

PLÀCA OGE7190/PB (E

9 BUS MPOLO, VOLARE V8L ESC FAB. 2OO / MoD. 2 UND

PLACA

10 IBUS IVECO CITYCLAS s 7 0 c1 6 2009 / MOD UND

O1O DE PLACA /Ps )

§-upor,o, voLARE vBL 4x4 FAB. 2OL2 UND 1r
11

2013 DE PLACA OGEO72O,/PB

t2 AGRALE, 1.4000 FAB. 2 013 MOD 014 DE UND

9? /PB (INERJAESTRUTUR,A)

13 INTERNÀCIONAL, 4 400P7 6X4 EAB 20L2 MOD UND

13 DE PLACÀ OGD.7977/PB (
1

14 IPA INTERNACIONAI,, 6X4 EAB / MoD. UND

PLACA OGE7717 PB INERÀESTRUTURÀ

15 CLETA HONDA, NXR15 0 BROS KS EAB 200't MOD UND

0 DE PLACA MNW6 Ê 1 Â /Pa ( SAÚDE

16 CLETA HONDA, NXR15 0 BROS MIX EAB. 2010 UND

. 2OIO DE PLACA 815 PB

L1 HONDA, NXR125 BROS KS EAB 2003 MOD. UND

04 DE PLACA MMW9365/PB SAÚDE

EIAT, EIORINO IE EAB. 2002 / 2002 UND 1
18

MMN625 1/PB INERAESTRUTUF"A)

19 STRADA, ADVENTURE CD FAB. 2013 / 2013 UND

oEY0323 PB

( ) FORD KÀ, SE 1 0 EAB 20 MOD.2018 UND

PLACAS 1 98 PB D7 2 a PB )

27 R,ANGER, XL CD4 22C FAB. 2018 2079 UND

) ,',"'"'',',''"''", . ",'J-''
1l

!

20 UND
22 3 ( t rê ) NI SSAN MARCH 1 0 sv EAB 2 0 MOD

PLACAS 1 I 0 0s F 9 3

SAÚDE
0sF3 9 0 PB QS F3 8 PB

1

19 DE

l- 9
1

A

EAB.201B,/ MoD

339/PB SAÚDE
MERCEDES-BENZ23

UND

7Z
;..i.,

Li

1i

I

997 DE PLACA

ri

1i
I
iI

11

11

1r

i

1i
1

1

1i

1

1l

E

PLAcAi



v

UND 1hl,teúLÂNcra
lzor: / uoo

VOLKSVÍAGEN, SAVEIRO MODIEI
2OL4 DE PLACA OGD5747/PB (

ben aa1
§aúonl

24 FAB

25

PLACA{

21

28

019 DE PLACA OSE5669 PB SAUDE

TL85

UND

UND

UND

UND

INEBÀESTRUTUR.â)

.IL4/PB

PrAcA oFBl.Sst/pa (saúpn

2078 / MOD

8DE

MOD. 2

NHONETE FIÀT, FIOR MODIFICAR FAB

TROEN AIRCROSS EAB. 2018 / MOD. 2

AMAROK, CD 4X4 S FAB, 201

(três) TRATORES NEW

32

TRUTURA

UND

UND

UND

UND

JOHN

8458
CATERP

TR,ATORES(DOIS)
INERAESTRUTURÀ)

IVELADORÀ PATROL

INERÀESTRUTURÀ)

CARREGADEIRÀ HYUNDAI

30
31,

5085

HL?40-9S (

PATROL CAS

UND 1ss **-lRErRoEsciwÀoeÍRÀ 
cÀtsnPrLLAR, 4 1!E Í INIEàE^§TBSISBà)

UNDo68 irNÉRAFsrRUruRÀ)34 --lREíáoÉsCÀveonrne 1

LUNDloz (duas) GRADES

| 1 rNrnaestnurune)
Áúoóna 16 otfos PICC35

1UND{rurnersPnuruBp _ARADOR,A 16 DISCOS, TATU5e ----feúon
LUND37 IARADORA ].4 DISCOS, TATU

PASSEIO
300i

.versos
6043

6044

200

CA

I

KM

KM

60

CA

45

46

PINTURÀEDE IJANTERNAGEMDE ERVIÇO
BUSôurLISEIOPAS /UTÍDECULOS

triescavade ira e Tratores dÍversos

PASsEro/urrl,rrÁRros, ôNrBUS, vuÍ

DE SERVIçO EM

MÉDIO,

40

42

4t

DE SERVIÇO EM

lrrÁnros
DE SERVIÇO EM

e ôNrsus
CA

caninhões Nascionais e Int
ICADE SERVIÇO EM

NAS PESADAS E TRATORES

PESADAS EÍcur,os uÉoro
VEDE SERVIÇO DE REBOOUE PARA

snro,u urrr.rrÁnlos
DE SERVIÇO DE REBOQUE

COLAS

DE SERVIÇO EM

OS VE

OS

AS

OS

os

os vE

DE SERVIÇO EM

SADAS, TRATORES E MAOUINAS

arregadeira, Patrol, Petriesca'

I.IÉOTO E PESADOS, TRATORES
(Pá carregadeira,

ê Trâtore

26

29

38

L-**.*..,,*.-i39
:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRÀZO - Item 5.0:
PAGAIIENTO - Item 18.0:
VALIDADE DÀ PROPOSTA - Item 8.0:

CNP.]

PARA
E

Patrol,

/de de

ResponsáveI

TAESTRUTURJA) 11

RONDON

]RUTURA)
3o0liIOIUEIU/HUru

-**-,*--',-'-.*,-.í.-
600i

I

(

10001
j

i

i



PREE'EITUR,A
coMrssAo

ÀNEXO rr - PREGÃO PRESENCTÀ! N" 00017/2021

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF. : PREGÃO PRESENCIAL NO OOO77 /202L
PREFETTURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNP,]

1. O - DECLARAÇÃO de cumprimento do dispos
V, da Lei 8.666/93.

\./
O proponente acima qualificado, sob penas
XXXIII da ConstituiÇão Eederal, Lei 9.854,
quadro de pessoal, funcionários menores
perigoso e nem menores de dezesseis anos
quatorze anos na condiÇâo de aprendiz na f

2.0 ' pggr.AIu\ÇÃO de superveniência de fa
licitaÇão.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93,
não haver, até a Presente data, fato
na presente licitação, não se encontrando
obrigatoriedade de informar ocorrências
penalidade de declaração de idoneidade no

ôu do Distrito Eederal, arcando civil e c:

3. O - DECLAR.AÇAo de submeEer-se a todas as

convocatório.

O proponen te acima qualificado declara
respecEivo instrumento convocatório e s

Local e Data.

NOME /AS S INATURA/ CARGO

Rêpresentante legal do proponente

OBSERVAÇÁO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM TIMBRÀDO DO L]CITANTE, QUANDO FOR O CASO.

.i

Êlí' }s r
$.. . lc

*tE'

FOLHA OT/02

DA
DE MOGEIRO

DE LrcrrÀÇÃo

no Art. 7", Inciso XXXIII, da CF - Axlu. 27 | Inciso

Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7o inciso
de 27 de outubro de L999, declara não possuir em seu

dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou

em qualquer trabalho; podendo existir menores de

rma da legislação vigente.

impeditivo no que diz respeito a participação na

L. 32, §2o, o proP
tivo no que diz respeito à habilitação/participação

concordata ou estado falimentar, estando ciente da

posteriores. Ressalta , ainda, não estar sofrendo
ito da administraçâo Federal, Estadual, MuniciPal

t nalmente Pela Presente afirmaÇão

cláusulas e condições do correspondente instrumento

r conhecimento e aceitar todas as c1áusulas do

ter-se as condições nele estipuladas '



REE. : PREGÁO PRESENCIAL NO OOO]-T /202L
PREEEITURÂ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ:

4. O - pggt.ARAÇÃo de efaboração independen'

(identificaÇão completa do representant
constituÍdo de (identificaÇão completa
(licitante/consórcio), para fins do dispo
OOOLT /202L, declara, sob as penas da lei,
que:

a) a proposta apresentada para participar
maneira independente pelo l-icitante, e o

direta o indiretamente, informado, discut
ou de fato do Pregão Presencial n" 00017 /2

b) a intenção de apresentar a proposta
OOOL7 /2021 não foi informada, discutida ou

de fato do Pregão Presencial rt" 00017 /202t

c) quê não tentou, Por qualquer
outro particiPante Potencial ou
ou não da referida licitaÇão;

mero ou
de fatov

d) que o conteúdo da proposta apresentada
não será, no todo ou em parte, direta ou

outro participante potencial ou de fato do

do objeto da referida licitaÇão;

e) que o conteúdo da proposta apresêntada
não foi , DO todo ou em Parte, direta
integrante da Prefeitura Municipal de Moge

f) que está plenamente ciente do teor e da

e informações Para firmá-Ia.

Local e Data.

NOME /AS S INAT ]RA/CARGO
Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM

FOLHA 02/02

de proposta.

do licitante), como representante devidamente
licitante ou do consórcio), doravante denominado
, no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial no

em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,

do Pregão Presencial n" 000L'l /2021, foi efaborada de
teúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,

ou recebido de qualquer outro participante potencial
L, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

l-aborada para participar do Pregão Presencial no

recebida de qualquer outro participante potencial ou
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Iquer pessoa, influir na decisão de qualquer
, iresencial no 00017 /202! quaoto a participar

para participar do Pregão Presencial no 000L'l /2027
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
Pregão Presencial n" OOO1,7 /202L antes da adjudicação

ra participaÇão do Pregão Presencial no 0OOL'7 /202L
indiretamente, discutido ou recebido de qualquer

r qua
Pregão

ro antes da abertura oficial das propostasi e

extensão desta dectaração e que detém plenos poderes

TIMBRADO DO LICITANTE, OUAI{DO EOR O CASO.



PREFETlrURÀ
coMrssÃo

ÀNEXO rrr - PREGÃO PRESENCIÀI' N" 00017/202

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE -

REF.: PREGAO PRESENCIAL NO OOO1.7/202I
PREFEITURA MUN]CIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARÀÇÃO DE REGULARIDADE PATA h
t0 .520 / 02 .

v
O proponente acima qualificado, declara,
da Lei LO.520/02, gue está apto a cumprir
no respectivo instrumento convocatório gue

Local e Data.

NOME /AS S INATURÀ/ CARGO

Representante lega] do proponente'

OBSERVAÇÃO:
A DECLARAÇÃO PNVENÁ SER ELABORADA EM PAPEL

t.
t'

rl! r i;É.e

Êf 'ffi
ã- . fri

p

DÀ
DE }íOGEIRO

DE r.rcrrÀçÃo

ILITAÇÃO

IitaÇão previsto no Art. 4o, Inciso VII, da Lei

conformidade com o disposto no Art' 4o, Inciso VII'
te todos os requisitos de habilitaÇão exigidos

rege o certame acima indicado

TIMBRADO DO LICITANTE, OUANDO FOR O CASO'



À}IEXO rv - PREGÃO PRESENCT.AT N" 00017/2021

MINUTA DO CONTRÀTO

CONIRÀTO No: ..../..'-CPL

TERMO DE

MOGEIRO E

NESTE

PeIo presente instrumento particular de
Av, Presidente João Pessoa, 47 - Centro -
representada pelo Prefeito Antonio José
domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 1

Carteira de Identidade no 3360118 SSPPA,

v

8.666, de 2L de Junho de 1993; Lei Compl

Municipal no 016, de 1-0 de Novembro de 2006
posteriores das referidas normas'

CIáUSuIÀ SECT'IIDÀ - DO OB"EEO:
O presentê contrato tem Por objeto
SE-RVIÇOS PARÀ FROTA DE VEÍCULOS E

por .... residente e domiciliado na "",
CPF no . . ., Carteira de Identidade
as partes contratantes assinar o presente
seguintes:

para as obrigações iniciadas e concluÍdas
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o

efeitos financej.ros do úItimo reajuste'

CIáUsT'I,A PRIMEIRÀ - DOS EUNDàMENTOS:

Este contrato decorre da lícitação modali
termos da Lei Federal no 10.520, de l-7

O serviço deverá ser executado rigoros
instrumento, proPosta apresentada, es

licitação modalidade Pregão
esses que ficam fazendo Part
sob o regime de tarefa.

ctÁusl,IÀ TERCETRÀ - DO \rÀroR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do p

CIÁUSIÍIÀ QUÀRTÀ - DO RE.A,JUSTÀMENTO

Os preços contratados são fixos e irrea
Dentro do Prazo de vigência do contrato e

sofrer reaj uste após o interregno de um a
IBGE acumulado, tomando-se Por base o mês

No ca so de atraso ou não divulgação do Índi
a ].mpo rtância calculada pela úJ-tima varia
tão logo sej a divulgado o índice definiti
cáIculo refe rênte ao reajustamento de Pr
Nas aferiÇ ões finais, o lndice utilizado
Caso o indice estabelecido Para reajus
mais sêr utilizado, será adotado, em

então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao

oficial, para reajustamento do preço do

O reajuste poderá ser realizado por apos

crÁusur.À QurllrÀ - DÀ DorÀÇÃo:
As despesas correrão Por conta da

#^.,$"

. rff.

PREEEIET'B,A
coMIssÀo

uÁeurNas

f
Presencial no 00

es integrantes do

DÀ
DE MOGEIRO

DE LICIEÀÇÃO

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

., PAPÂ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO
NA FORMA ABAIXO:

ato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro -
Moge iro - PB, CNPJ no 08.866.501/0001-67, neste ato

rêr Brasileiro, Casado, Empresario, residente e

38 Area Rural" - Mogeiro - PB, CPE no 840.199.644-9L,
ravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado

, CNP.f no ., neste ato representado
- ...,

Pregão Presenci.al n" 0001'l /2021', Processada nos
Ju1ho de 2OO2 e subsidi ariamente a Lei Federal no

ntar no L23, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
e legislaÇão pertinente, consideradas as alteraçôes

AÇÃO DE EMRPESA DO RÀMO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E

PESADAS DO MUNICIPAIO DE MOGEIRO.

., . ., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram
trato, o qual se regerá pelas cfáusulas e condiÇões

te de acordo com as condições expressas neste
icações técnicas correspondentes, processo de

tQL'l /2021 e instruções do Contratante, documentos
presente contrato, independente de transcrição; e

ço proposto, é de R$ '.. (...)

lus veis no prazo de um ano
iante solicitação do Con'tratado, os Preços Poderão

, na mêsma ProPorção da va riação verificada no IPCA-

apresêntação da resPectiva proposta, exclusivamente
a ocorrência da anualidade.

rregno mlnimo de um ano será contado a partir dos

deI reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
conhãcida, liquidando a diferença correspondente
ica o Contratado obrigado a apresentar memória deF

sdo valor remanescente, sempre que este ocorrer'
a reaj uste será, obrigatoriamente, o definitivo
o venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa

tuição, o que vier a ser determinado pel

lndice substituto, as partes elegerão
or remanescente, por meio de termo aditivo
amênto.

a legislaÇão

Índice

t

cseguinte dotaÇão, constantê do orçamento vigente:



\./

Recursos Próprios do MunicÍpio de Mogeiro
O2.O2O SEC DE ADMINSTRÂÇÃO E PLANEJAMEN

TURISMO O2.O4O SEC MUN]CIPAL DE SAUDE 02

COMPRAS E TRANSPORTES 02.O7O SEC DE AGRICU
COMERCIO E INFRAESTRUTURA OO1 RECURSOS ORD

crÁusur.e sExSÀ ' DO PÀGAMEIIrO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta

clÁUgtIIÀ SÉIDíÀ . DOS PR,AZOS E DÀ \rIGÊNCIÀ
os prazos máximos de inicio de etapas de
admitem prorrogaÇão nas condições e hipóte
abaixo indicados e serão considerados da a

a - Inicio: Imediato;
b - Conclusão: 9 (nove) meses.
A vigência do presente contrato será dete
considerada da data de sua assinatura;
8.666/93.

CIÁUSUI.A OITÀ\IÀ - DÀS OBRIGAçõES DO

a - Efetuar o pagamento relativo a exe
respectivas cIáusulas do presentê contrato
b - Proporcionar ao Contratado todos os
contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualqu
serviço, exercendo a mais ampla e complet'
responsabilidades contratuais e Iegais;
d - Designar representantes com atribuiçõ
norma vigente, esPecialmente Para
permitida a contratação de terceiros para
essas atribuições.

crÁusur.l NoNÀ - DÀs oBB,:rGAÇõss oo
a - Executar devidamente o serviço descri
dentro dos melhores parâmetros de qual
ao objeto contratual, com observância aos
b - Responsabilizar-se por todos os ônus
tributária e trabalhista, bem como por t
tÍtulo, Perante seus fornecedores ou terce
c - Manter preposto capacitado e idôneo,
que o reprêsentê integralmente em todos os

d - Permitir e facilitar a fiscalizaç'
esclarecimentos solicitados;
e - Será responsáveI pelos danos causados
de sua culPa ou dolo na execução do cont
a fiscalizaÇão ou o acomPanhamento Pefo ó
f - Não ceder, transferir ou subcontratar,
o conhecimento e a devida autorização
g - Manter, durante a vigência do contra
Éodas as condições de habilitação e quali
apresentando ao Contratante os documentos

cráusuLÀ DÉcrMA - DÀ Àr,EERÀÇÃo E REscrsÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a

O Contratado fica obrigado a aceitar,

ou por acordo entre as partes, nos caso
diréito, conforme o dísposto nos Arts' 77,

supressões que se fj-zerem nos serviços
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão

A recusa injusta em deixar de cumprir as

Contratado, garantida a prévia defesa, às

resuftantês de acordo celebrado entre os

CIÁUSULÀ DÉCDíA PRIMEIRÀ - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas
osp rocedimentos e prazos para receber o

caso, às disposiçôes dos Arts. 73 a 76, da

CIáUSUI.A DÉCNíÀ SEGI,ITDA - DàS PEI{AIIDàDES:

Lei 8 .666/93: a - advertência; b - multa
sobre o valor do contrato por dia de atr
contratado i c - multa de 10t (dez por cent
parcial do contratoi d - simultaneamente'
íei 8.666/93 e na Lei 10-520/02'

LEI MUN]CIPAL 340/2020 02.O1O GABINTE DO PREFETTO

O2.O3O SEC DE EDUCAÇÁO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E
050 sEC DE AÇÃO SOCTAL FMAS 02.060 sEc DE rND coM

, MEIO AMB PESCA E PECUARIA 02.O8O SEC. DE INDUST
OS 3.3.90,30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Contratante, mediante processo regular, da seguinte
do perlodo de adimPlemento., contados

cução e de conclusão do objeto ora contratado, que
previstas no Art. 57, § 1", da Lei 8.666/93, estão

sinatura do Contrato

ndo
: até o fínal do exercício financeíto de 2021-,
ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei

do serviço efetivamente realizado, de acordo com as

os necessários para a fiet execução do serviço

r irregularidade encontrada quanto à qualidade do
fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas

de Gestor e Eisca1 destê contrato, nos termos da
ar e fiscalizar a sua execuÇão, respectivamente,

assistência e subsídio de informações pertinentes a

o na C1áusula correspondente do presente contrato,
estabelecidos para o ramo de atividade relacionada

os estipulados;
obrigações concern entes à Iegislação fiscal, civil,

as despesas e compromissos assumidos, a qua

s em razão da execução do objeto contratadoi
ito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
seus atos;

do Contratante devendo Prestar os informes e

retamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
o interessado;

no todo ou êm parte, o objeto deste instruÍnento, sem

sa do Cont.ratantei

Iquer

, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
cação exigidas no respectivo processo licitatório'1

,ât

ssários, semPrê que solicitado.

j ustificativa, unilateralmente pelo Contratante
prevr- stos no Art. 65 e será rescindido, de pleno

'18e7 9, todos da Lei 8.666/93.
s mesmas condiÇões contratuais , os acréscimos ou

o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1o da Lei
rá exceder o limite estabelecido, salvo as supressÕes

atantes

condições de adimplemento das obrigações
seu objeto pelo Contratante obedecerão, con
Lei 8.666/93

rigações assumidas e preceitos legais, sujei o

eguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 8?, da

mora de 0, 5t (zero vlrgula cinco por cento) ap Iicada
na entrega, no inicio ou na execução do objeto ora

) sobre o va1or contratado pela inexecução total ou

o

qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na



crÁusur.A DúCI}íA TERCETRÀ - DÀ coMPENsÀçÃo
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento
não tenha concorrido de alguma forma par
devida desde a data limite fixada para o pa
da parcela. Os encargos moratórios devidos
utilizaÇão da seguinte fórmula: EM

dias entre a data prevista para o pagamen
ser paga; e I lndice de compensaÇão f
= percentual do IPCA-IBGE acumuLado nos
adotado pelo Governo Federal que o substi
a compensação financeira venha a ser extin
será adotado, em substituição, o que vier

cLÁustIIÀ DÉcDdÀ QuÀRTÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questões decorrentes des
Itabaiana.

E, por estarem de Pleno acordo, foi
assinado pelas partes e por duas test

TESTEMUNHAS

v

Nx

termos deste instrumento, e desde que o Contratado
o atraso, será admitida a compensação financeira,

to até a data correspondente ao efetivo pagamento
em razão do atraso no pagamento seráo calcul-ados com

x I, onde: EM = encargos moratórios; N número de
e a do efetivo pagêmento; VP = valor da parcela a

ira, assim apurado: I (Tx + 100) + 365, sendo Tx
timos doze meses ou, na sua falta, um novo Índice

Na hipótese do referido índice estabelecido para
o ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,

ser determinado pela legislação então em vigor.

contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

fav o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual val
s

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de de

PELO CONTRÀTADO




