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LrcrrÀÇÀo No. ooo2o /2021,
MODALfDADE: PREGÃO PRESENCIÀL
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Órgão Rêâfizador do Certame:
PREFEITURÀ MUNICfPAL DE MOGEIRO
AV. PRESTDENTE JoÁo pESsoA, 4? - cENTRo
CEP: 58375-000 - Têf. : (83) 32661033.

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREEEITURÀ MT'NICIPÀ], DE }'OGEIRO

co!fissÃo PER!ÂNENTE DE LrcrrÀÇÃo

MOGEIRO PB

O Órqão Reatizadon do Certame acima quafificado, inscrito no CNPJ 08.866.501,/0001-67, doravante
denoltritlado gi-Etr Iê6DêÍttê ORC, torna púbLico para conhecimento de quantos possam intêrêssar que
fârá realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 14:00 horas
do dia 16 dê Março de 2021 no enderêÇo acima indicado, licitaÇão na modalidade Prêqão Presêncial
Ír" 00020/2021, tipo menor preÇo, ê o fornecimento rêafizado na foma parcelada; tudo dê acordo
com êste instnmênto e êm observância a Lei Federal no 10.520, dê 1? dê Julho de 2OO2 e
subsidiariamênte a Lei Eêdera1 n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n. 123, dê 14
dê Dezênbro de 2A06; Decreto Municipaf no 016, dê 10 de Novembro de 2006; e lêgistaÇão pertinentê,
consideradas as a]teraÇões postêriores das referidas noImas i conforme os critérios e
procedimentos a sêguir definidos, objetivando obtêr a melhor proposta para: CONTRÀTAÇÃO DE
EMPRESA PARÀ ÃOUIS]ÇÃO DE ÃPARELHOS DE AR CONDTCIONADO SPLIT CONFORME ANEXO, PARÂ ÚSO EM DIVERSAS
SEVRFTAAIAS DESTE MUN.L Cl PIC.

1.0.DO OBirEtO
1.1.constitui objeto da presentê licitaÇão: CONTRATAÇÀo DE EMPRESA PARÀ ÃOUTSIÇÃO DE APARELHOS
DE AR CONDTCTONÀDO SPLIT CONFORME ANEXO, PARA USO EM DIVERSAS SEVRETÀR]ÀS DESTE MUN]C]PIO.
1.2.4s espêcificaÇôes do objeto ora licitado, êncontram-sê dêvidamente detathadas no
corrêspondentê Têmo de Referência - Anêxo I deste lnstrumento.
1.3.4 contratação acima dêscrita, que será processadâ nos termos deste instrumento convocatório,
especificaÇões técnicas ê informaÇõês compfêmêntares que o acompanham, quando for o caso,
iustifica-sêi Pê14 necessidadê da devida efetivaÇão de compra para suprir dêmanda espêclfica -
CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PAXÀ AQUISIÇÃO DE ÀPARELHOS DE ÀR CoNDICIONADo SPLTT CoN FoRME ANExo, PÀRA
USO EM DIVERSAS SEVRETARIAS DESTE MUNICIPIO -, considêradê oportuna e imprescindível, bem cofto
relevante medida dê intêresse público; e ainda, pela nêcessidade de desenvolvimento de aÇóes
continuadas pana â promoÇão dê atividâdês per.tinentes, visando à maximização dos rêcursos em
relaÇáo aos objetivos proqramados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferrâmêntês
de PLanejamento aprovadas.
1.4.SaIiênta-se que na rêferida contratêÇão, não será concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposiÇóes
contidas nos Arts. 4'1 e 48t da Lei Comptementar no 123/2006, por estarem presêntes, isofada ou
simultaneâmênte, as situaÇões previstas nos lncisos II e IIT, do Àrt. 49, do mesmo diploma
fê9a1. Fica, no entanto, assêgurado a ME e EPP o tratêmento diferenciado ê simplificado prêvisto
nos demais Antigos do Câpítulo V, SêÇão f, da Lêi n.- 1,23/06.

2.O.DO LOCÀI E DÀIÀ E DÀ IMPUGAâçÃO DO EDITÀI
2.1.Os envêlopes contêndo a docrmentaÇâo relativa à proposta de preÇos e a habilitaÇão para
êxecuÇão do objeto desta licitaÇao, deverão sêr êntreguês ao Pregoeiro até as 14:00 horas do
dia 16 dê MarÇo de 2A21, no endereÇo constante do preàrüulo deste instrumento. Neste mesmo
local, data ê horário será realizada a sessão pública para abertura dos rêfêridos envelopes.
2.2.InformêÇóes ou êsclarêcimentos sobrê esta ficitação, serão prestados nos horálios normais
de expêdiênte: das 0B:00 as 12:00 horas.
2.3.Quafquer pessoa cidadão ou ficitântê - poderá solicitar escfarecimêntos, providências ou
impugnar o ato convocatórj.o destê cêrtame, se manifestada por êscrito e dilrigida ao Pregoeiro,
âté 02 (dois) dias útêis antês da data fixada pa.a recêbimento das propostas.
2.4.CabeÍâ ao Prêgoêiro, auxiliado pefos sêtor:es responsáveis pela efaboraÇão deste ato
convocatório e seus ênexos, decidir sobrê a petiÇão no prazo de até 24 (vintê e quâtro) horâs,
considerado da dâta em que foi dêvidamente recebido o pêdido.
2.5,À rêspectiva petiÇáo será aprêsentada da sequinte forma:
2.5.l.Protocofizando o original, nos horários de expediênte acima indicâdos, exclusivamentê no
seguintê êndereÇo: Av, Prêsidente João Pêssoa, 47 Cêntto - Mogeiro - PB.

3.0.DOS Er,E!@NTOS PÀRA LrCrTÀçÃO
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3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2

3.2

.Aos participantes, serão folnecidos os seguintes elêmentos:

.1.ÀNEXO I - TERMO DE REEERÊNCTA _ ESPECIEICAÇÔES;

.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÔES;

.3.ANEXO lII - MODELO DE DECLARÀÇÁO DE REGULARIDADE _ HABILITAÇÃO;

.4.ÃNEXO IV - MINUTA DO CONTRÀTO.

.A obtênÇão do Editâ1 poderá sêr feita da sêguinte forma:

.1.Junto ao Pregoêiro: gratuitamênte; e

. 2. Pê1os sites : www.mogêiro. pb. gov. brl1ic-itacoes ; www, tcê. pb. gov- br.

{. O.DO SI'PORÍB I.EGAI.
4.1,Esta lic.itaÇão reqer-se-á pêfa Lei Eederal no 10.520, de 1? de Julho dê 2O02 e
subs idiarlamente a Lei Federal no 8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lêi Complementar no 123, de 14
de Dezêmbro dê 2006; Dêcrêto Muni.cipal- n" 016, de 10 de Novêmbro de 2006; e lêgis.IaÇâo pêrtinente,
consideradas as âftêraÇõês posteriores das referidàs normas; que ficam fazêndo partes integrantês
destê instrumento, indêpendentê dê transcriÇâo.

5.0.DO PRAZO E DO!ÀçÃO
5-1.O prazo máximo para a execuÇão do objêto ora licitado, cooforme suas características e as
necêssidadês do ORC, ê que admitê prorrogaÇâo nos casos previstos pêIa Lei 8.666/93, êstá abaixo
indicado e será considêrado a partir da emissão do pêdido de Compra:

Entrega: Imediata.
5.2.O fornecimento será executado de acoldo com as êspêcificaÇões definidas no correspondentê
Têrmo de Rêferência1, anexo a êstê lnstrumento. Na hipótese do refêrido termo não estabêlecêr o
local pâra a entrêga, observadâ a demanda e oportunidade, êssê sêrá feita na sedê do ORC ou em
r]ma das unidadês administrativas, por eIe indj.cada, quê compõe a sua estrutrlra operacional.
5.3.O prazo de vigênciâ do corrêspondente contrato será determinado: até o finaf do exercicio
financeiro de 2027, considêrado da data de sua assinatura.
5.4.Às dêspesas dêcorrentes do objeto deste certamê, correráo por conta da segui.nte dotação:
Rêcursos Próprios do Município de Moqêiro: LEI MUNfCIPAL N" 340/2027 O2.O1O GÀBINETE Do PREFEITO
02.O2O SEC DE ADMINISTRÀÇÃO E PLANEJAMENTO 02020.04,1-22.2003.1096 AQUIS. DE MEVEIS E EOUIP. PARÀ
SEC. DE ADM E PLANEJÃM
02.030 sEC. DE EDUcÀÇÃo, CULTURÂ, Eso, LÃZER E TURrsMo a2030.t2.2006.294e MÀNUTENÇÃO DÃ sEC.
EDUCÀÇÃO, CULT, ESP, I.AZER E TURISM 4.4.90.52.00.00 111 EQUIPA.§ÍENTO E MÀTERIAL PERMÀNENTE 02.04O
sEc. MUNrcÍPAL DE sÀuDE a2a40.70-122.0004-2920 MÀNUTENÇÀo DAs ATrvrDÀDEs DA SECRETARTA DE sÀúDE
02040.10.301.2007.1041 Ã0rS1ÇÁO DE MOVETS E EQUrp. pARÀ SEC. DE SAUDE 4.4.90.52.00.00 211
EOUIPAMENTO E MÀTERIÀL PERMANENTE 02040.10.301.2007.2042 MANUT DAS ATIVIDÀDES DO EUNDO HUNICIPÀL
DE SÀUDE 4.4.90.52.00.00 214 EOUIPAMENTO E MÀTERIAL PERMÀNENTE 02.O5O SEC. DE ÀCÀO SOCIÃI, FMÀS
42A50.08.244,2008.2040 MÀNUT. ATIVIDADES DA SEC.DE ACÀO SOCÍAL 02.060 SEC. DE IND. COM. COMPRÀS
E TRÀNSPORTES 02.O?O SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU 02.O8O SEC. DE ÍNDUST. COMERCIO E
INERÀ ESTRUTURÀ 02.140 SECRETARIÀ DE EINÀNÇAS 4.4.90.52.00.00 OO1 EQUIPAMENTO E MÂTERIAL
PE RI.jÀN ENTE

6.0.DÀS CONDIçõES DE PÀRIICI PÂÇÃO
6.1.Os proPonentês que desêjarem participar dêste cêrtame deverão entregar ao Prêgoeiro dois
ênvêIopes fechados indicando, respectivamênte, PROPOSTÀ DE PREÇOS e DOCUMENIAÇÃO, devidanente
idêntificados, acompanhados da respêctiva declaraÇão de cumprimênto dos requisitos de
habilitaÇâo, nos têrmos definidos nêste instrumento convocatório.
6.2.À participaÇão nestê cêrtâme é abêrta a quâisquer intêressados, j-nclusive as Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equipaiados, nos têrrnos da legj-slaÇão vigentê.
6.3.Não podêrão Participâr os rntêrêssados que se êncontrêm sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras quê nâo funcionêm nô país, nem aquêles que tenham sido dêclarados inidôneos para
licitar ou conCratar com a Àdminj.straÇão Púb1ica ou que estejam clrmprindo a sanÇáo de suspensào
do direito dê licitar ê contratar com o ORC.
6.4-Os Iicitantes quê desejarem ênviar seus envêfopes Proposta de Preços e DocumentaÇão via
postal - com Aviso de Recebimento ÀR -, devêrâo rêmetê-1os em tempo hábil ao endereÇo constante
do preâmbufo deste instnmênto, aos cuidâdos do Pregoeiro - Flaviâno Clebson Araújo. Não sendo
rlgorosamênte observadês as exigências deste j-tem, os rêspectivos envelopês nâo sêrâo acêitos ê
o ficitante, portanto, dêsconsiderado parâ efeito de participaçào no cêrtame.
6.5'Quando observada a ocorrência da êntrega apênâs dos envelopes junto ao Prêgoeiro, sern a
permanêncla de reprêsêntante crêdênciado na respêctivâ sêssão pública, ficará subêntêndido quê
o ficitante abdicou da fase dê lances verbais.
6.6.É vedada à pêrticipaÇáo erh consórcio.

7.0.DÀ REPRESENTÀÇÃO E DO CREDENCIÀT,ÍENEO
7.1.O licitante devêrá sê aprêsentar, para credenciamênto junto ao Pregoeiro, quando for o caso,
através de um leprêsêntante, com os documentos quê o credenciam a particj.par destê procedimento
licitatório, inclusive com poderes para formLllaÇáo de ofe!tas e lancês vêrbais. Cada licitante
credenciará âpenas um rêpresentante quê será o único admitido a intervir nas fases do cêrtamê
nà forma prevista nêstê instrumento, podendo ser substituído posteriormente por outro devidamêntê
credenciado.
'1 .2.Para o crêdenciamento deverâo sêr apresentados os sêguintês documentos:
7 .2 . 1 . Tratando-se do rêpresentante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lê1,
quando for o caso, devidamente registrado no órgão competêntê, no qual estejam expre
podêrês parâ exercer direitos e assurtir obrigações em decotrência de tal investidura;



-l .2 .2.T}.atalido- se de procuradori a procuraÇáo por instrumento público ou particular da qual.
constem os nêcêssários podêrês para formular verbalmentê lances, negociar prêÇos, fitmar
dêc1araÇões, desistir ou apresentar as razões de rêcurso e prati.car todos os demais atos
pertinêntes ao cêrtame; acompanhada do corrêspondente instnmênto de constituiÇão da êmpresa,
quando for o câso, quê comprove os podêres do mandantê pala a outorga. Na hipótese de procurâÇão
seja particular dêwe!á 6.r rêconh.cidâ â firúr oe cartórj.o do resp.êtivo aj,Enâtário,
f.2.3.o rep!êsêntante 1êgaI e o procutador deverão idêntificar-se apresêntândo documento oficial
que contenhâ foto.
7.3.Estes documentos devêrào ser êntregues ao Pregoeiro - antes do inicio dâ sêssão pública -
êm original, Por qL1â1quer procêsso de cópia autenticada por cartório competente, pêfo prêgoêiro
ou mêmbro da Equipe de Apoio.
7.4.A não apresentaÇão ou ainda a incorrêÇão insanável dê qualquer dos documêntos dê
credênciêmento irnpêdirá a pârticipação ativa do rêpresêntante do licitante no prêsênte cêrtame.
Esta ocorrência não inabilita!á sumâr:iamente o concorrênte, ôpenas pê!dêrá o direito a
manifestar-se nas corrêspondentes fâsês do procêsso Licitatório. Para tânto, o Pregoeiro receberá
regularmênte do rêfêrido concorrente seus ênvêlopes, declaraçõês e outros elementos necessátios
à participaÇão no certame, desde quê apresentados na forma defj.nj-da nêstê instnrmento.
7.5.No homento de abertura da sessâo pública, cada licitantê, por intermédi-o do sêu representantê
devidamênte crêdenciado ent!êgará ao Pregoêiro, em separado de quâIquêr dos enve-Iopês, â sêguinte
documentação:
7 . 5. 1 . DeclâraÇão de EfaboraÇão Indêpêndente de proposta - Anexo II.
? . 5. 2. DêcIaração dando ciência de que cump!ê p1ênamente os rêquisitos de habilitaÇão, conforrne
mode-Io - Anêxo IIl; ê
7 . 5. 3. Comprovação dê que o licitante se enquadra nos termos do Art, 3o da Lei 123/06, se for o
caso, sendo conslderado microemprêsa ou empresa de pêquêno potte e recebêndo, po!tanto,
tratamênto difêrenciado e simpl-ificando na forma definida pê1a lêgis1aÇão vigente. Ta1
comprovaÇão poderá ser feita através da aprêsentaÇão de qualquer uln dos seguintes documentos, a
critério do licitantê: a) declaraÇão expressa formalmêntê assi.nada por profissional da árêa
contábiI, dêvidâmênte habilitado; b) certidâo sinplificada emitida pêla juntâ comercial da sede
do licitante ou equivalentê, na formâ da lêgis1aÇáo pertinênte. À ausência da referida declaraÇão
ou cêrtidão simpfificada, apênas neste caso para comprovaÇão do enquadramento na forma da
lêgisIaÇão vigente, nâo é suficiente motivo para a inabilitaÇão do Iicitante, apenas perderá,
durantê o presentê cêrtame, o dirêito ao tratamento diferênciado e simpl-ificado dispênsado a ME
ou EPP, previstos na Lei 123l06:
7.5.3.1.o Pregoeiro podêrá pronovêr diligência, na forma do Art. 43, 53", da LeL 8.666/93,
destinada a êscIarêcer se o ficitante é, de fato e de dirêito, considerado microempresa ou
enpresà dê pequeno pottê.
7.6.Quando os enveLopes Proposta de PreÇos e DocumêntaÇão forem enviados via postal, a
documentaÇão relacionada nos itens 1 ,5.1, '7 .5 -2 e 7.5.3 deverá sêr aprêsêntada dêntro do ênvelopê
Propostâ dê PreÇos,

8.0. DÀ PROPOSIÀ DE PREçOS
8.1.A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envêlopê Iâcrado, contêndo âs
seguintês indicôÇões no anverso:

PREEEITURÀ MUNICIPÃL DE MOGEIRO
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÀO PRESENCIAL N". 0OO2O/2021
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os sêquintes efêmêntos:

-6.Existindo discrêpância entre o preÇo unitário e o valor totat, rêsultado da multiplicaÇáo

8.2.Proposta êlaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e seus
eIêmentos - Ànexo I -, em papêl timbrado da empresa, quando for o caso, assinada pôr seu
rePresêntantê 1egal, contendo no correspondente itêm cotado: discriminâçâo, marca e/ou modê-Io e
outras caracteristicas sê necessário, quantidade ê valorês unitário e total expressos êm
algarismos.
8.3.Será cotado lun único preÇo para cada itêm, com a utili.zaÇão de duas casas decimais. IndicaÇão
êm contrário está sujeita a correção observando-se os sêguintes critérios:
B.3.1.Fa1ta de digitos: serão acrêscidos zeros;
8.3,2,Excesso de dígitos: sêndo o primeiro digito êxcedentê menor quê 5, todo o excesso será
suprimido, caso contnário haverá o arrêdondamênto do dígito anterior para mais ê os demais itens
excedentês suprihidos.
8.4.4 quântidade mínima dê unidades a sêr cotada, por itêm, não dêvêrá sêr infêrior a 100E da
estimativa detô1hada no correspondente Termo dê Referência - Anêxo I. DisposiÇão em contrário
não dêsclassifica automaticamente a proposta apenas o rêspêctivo itêm sêrá desconsideradô.
8.5.À Proposta dêvêrá ser redigida êm lingua portuguesa e em moeda nacional, elaborada coln
clarezat sem alternativas, rasurâs, emêndas e/ou entrelinhas. Suas folhas rublicadas e a ú1tima
datada e assinada pelo rêsponsável, com indicaÇão: do valor total da proposta em âlgarismos,
dos prazos de entrega ou execuÇão, das condiÇões de pagamênto, da sua validadê que não podêrá
ser inferior a 60 dias, e outras informaÇóês e observêÇões pertrnentes que o licitante julgar
nêcêssárias,
8
d
B

o preço unitário pela quantidadê, o preÇo unitário prevalecêrá,
.7.Eica estabelêcido quê havendo divêrgência dê prêÇos unitários para um tnêsmo

serviÇo, prevalecêrá o dê menor va1or,
uto ou



8-8,No caso de alteração nêcessária da proposta fêita pêIo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
decorrênte exclusivêmênte de incorrêÇôês na unidade de nedida utifizada, observadâ a devida
proporcionafidade, bem como na multipticaÇão e/ou soma dê valorês, prevalecerá o vafor corrigido.
8.9.4 não indicação na proposta dos prazos dê êntrega ou execuÇáo, das condiÇõês dê pagamento
ou dê sua vafidade, ficará subêntendido que o licitantê âceitou integralmente as disposiÇões do
ato convocatório ê, poltanto, serão consideradas as detêrminaÇõês nêle contidas para as refêridas
êxigências não sendo suficiênte motivo para â desclassificaçáo da proposta.
8'1.0.É facultado ao Iicitante, aprêsentar a proposta no próprio modê10 fornecido pel-o ORC, desdê
gue esteja dêvldamente prêenchido,
8.11'Nas licitaÇôês para aquisiÇão de mercadorias o participantê indicará a origem dos produtos
ofêrtados, À êvêntua1 fafta dâ referida indicaÇão não dêsclassificará o Licitante.
8.12-Será desclassificada â proposta que dêixar dê atender ôs dj.sposiÇões destê instrumento.
8.13.Eica facultado ao licitante ê aplesentaÇào da proposta tarbém em mldia, ou seja, em CD ou
PENDRTVE.

9.0
9.1

.Dà HÀBILrTÀç.ã,O
Os documentos nêcessários à hâbilitaÇâo dos Licitantes, deverão ser apresêntados êm O1 (uma)
dêntro dê ênvêIope facrado, contendo as seguintês indicaÇôes no anvêrso:

PREEEITURÃ MUNICIPAL DE MOGEIRO
DOCUMENTAÇÃO - PREGÀO PRESENCIÀL N"
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

oao2a/2021

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintês êlêmentos:

9.2

9-2
lic
9.2

. PESSOA JURÍ DTCA:
,1,Prova de inscriÇão no Cadastro Nâcional de Pessoa Juridica - CNPJ.
.2.Prova dê inscriçáo no cadastro de contribuintes êstadual ou municipal,
itantê.
.3.Àto constitutivo, estatuto ou contrato social êm vigor, devidamente

refativo à sede do

rêgistrado, êm sê
tratando de sociedades comêrciais, ê, no caso dê sociedades por açôês, acompanhado de documentos
de eleiÇão de seus adm-inistradorês. InscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada dê prova de diretoria êm exercício. Decrêto dê autorizaÇão, em se tratando de êmpresa
ou socj.edade estrangeira êm funcionamento no Pais, e ato de rêgistro ou autorizaÇão para
funci-onamento êxpêdido pelo órgão competênte, quando a atividadê assim o exigir. Registro
comercial, no caso de emprêsa individual. Estas êxigências não se aplicam ao licitante que,
quando da etapa de crêdenciamento no cêrtâmê, já tenha apresentado de forma regular nos termos
do presente instmmento convocatório, a referida documêntaÇão solicitada nestê subitêm.
9.2.4.Ba1anÇo patrimonial e demonstraÇôes contábêis do ú1tino exercicio social, já exigiveis e
aPresêntados na forma da lei, com indicaÇào das páginas correspondêntes do livro diário êm que
o mesmo se encontra, bêm como apresentaÇâo dos competêntes termos de abertura e encerramento,
assi.nados por profissional habilitado e devidamentê registrados na junta comê.cial compêtêntê,
vedada a sua substituiÇão por balâncêtês ou balanÇos provisórios. Tratando-se dê empresa
constituida há mênos dê um ano, ou aquela gue ainda não tenha realizadô o fechamento do seu
primêiro ano de êxistência no prazo Iega1, poderá apresentar o BalaÇo dê À.bêrtura assinado por
profissional habilitado ê dêvidêmente registrado na junta comêrcial competente.
9. 2 . 5. Rêgularidadê parâ com a Fazêndâ Fedêral - Certidáo Negativa de Débitos Re-Iativos aos
Tributos Fedêrais ê à Divida Àtiva da Uniáô.
9.2,6.Cêrtidões negativas das Eazendas Estaduê1 e Municipal da sedê do licitante, ou outro
êquivalente, na formê dâ 'lei.
9 .2 ,7 . ComprovaÇão de rêgularidâde relativa ao Eundo de Garantiê por Tempo dê SêrviÇo - FGTS,
aPresêntando o respêctivo Certificado de Rêqu1âridadê fornecida pela Caixa Econômica Eederal.
9.2.8,Prova de inexistência de débitos 1nâdimplidôs perante a Justi.ça do Trabalho, mêdiante a
aplesêntaÇão de Cêrtidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
ConsolidaÇâo das Leis do TrabêIho, aprovada pêfo Dêcrêto-Lêi nô 5.452, de 1" de naio de 1943.
9. 2. 9. Declaração do licitantel de curnprimento do disposto no Art. 7ô, Inciso XXXIII, da
ConstituiÇão Federal - AÍt. 2'7 | Inciso V, da Lei 8.666193; de superveniência de fato impedit.ivo
no que diz respêito à participaÇão na licitaÇão; e de submeter-se a todas as cIáusulas ê
condiÇões do plesente instrumento convocatório, conformê modelo - Anexo IT.
9.2.10.Certidâo negativa de fa1ência ou concordata expêdida pelo distr:ibuidor da sêdê do
licitantê, no máximo 30 (trinta) dias da data plêvista pâra abertura das pr:opostas,
9.2.11,Comprovação dê capacidade de dêsêmpenho ânterior satisfatório, de atividade iguaL ou
assemê1hadâ ao objeto da .IicitaÇâo, fêita atrâvés de atêstado fornecido por pessoa juridica de
direiLo püblico ou privado.
9.2.72,AIvaÍá dê localizaÇào ê funcionamento e/ou decfaraÇào da Prêfeitura do tocal da sêdê da
Firma, informando que a mêsma funciona no enderêÇo mencionado nos documêntos.

9.3.os documêntos de HabilitâÇão dêverão ser organizados na ordem dêscrita nêstê instnmênto,
precêdidos por um indice côrrespondênte, podendo sêr aprêsentadôs êm original, por qualquer
Processo dê cópia autênticada por cartórj-o compêtentê, pêIo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Àpoio ou publicaÇâo em órgáo da imprênsa oficial, quandô for o caso. Estando perfej.tamente
l-egiveis,
encerrados

sem conter borrões, rasuras, êmendas ou entrelinhas, dentro do prazo de vafi ade, e
em ênvelope devidamêntê facrado e indevassável. Por ser apenas uma forma-Ii

visa facili!âr os trabalhos, ê ausênc1a do refêrido indicê não inabilj-tará o Iicitantê.
ê que



9.4.4 falta dê qualquer documênto exigido, o seu vêncimênto, a ausência das cópias dêvidamentê
autenticadas ou das vias originais para autenticaÇão pelo Pregoeiro ou memblo da Equipe de Apoio
ou da publicaÇão em órgào na impr:ensa oficial, a aprêsêntaÇão de docunentos de habilitação fora
do envelope especifico, tornará o respêctivo 1i-citante inabi.Iitâdo. Quândo o documento for
obtido via lntêrnêt sua legalidade será comprovada nos êndereÇos eletrônicos corrêspondêntês .
Poderá sêr utilizada, a critério do Pregoêiro, a docDmentaÇão cadastral dê fornecedor, constantê
dos alquivos do ORC, para comprovaÇão da autenticidade de êIementos apresentados pê1o licitantê,
quando for o caso,

IO.O.DO CRTTÉRTO PÀRÀ JI'LGAI,IENTO
10.1.N4 seleÇáo inicial das propostas para identificaÇão de quais irão passar a fase de lancês
vêrbais e na classi.ficaÇâo fina1, observadas as exigências e procêdimêntos dêfinidos neste
instrumênto convocatório, será considerado o critério dê menor preÇo apresentado para o
correspondente item,
10.2.Havendo iguâldade de valorês entre duas oL1 mais propostas escritas, e após obêdêcido o
disposto no Àrt. 30, 52', da Lei 8.666/93, a classificaÇão inicial para a fase de lônces verbais,
se fará através dê sortêio.
10.3.N4 prêsentê licitação - fase dê Iances -, sêrá assegurada como critério de dêsempatê,
pleferência de contrâtaÇão para as microempresas ê emplêsas de pequeno portê.
10.4.Para efêito do disposto nêste instrumênto, êntênde-se por empatê - fâse de lances -, aquelas
situaÇões em que as propostâs apresêntadas pefas microempresas ê emprêsas dê pequeno porte sejam
iguais ou âté 05S (cinco pol cento) supeliorês ao melhor preÇo.
10.5'ocorrendo a situaÇáo de empatê - fase de lancês - conforme acima defi,nida, proceder-sê-á
da seguinrê forma:
10.5.1.4 microempresa ou êmprêsa de pequeno porte mais bem classificada sêrá convocada para
apresêntar nova proposta no máximo dê 05 (cinco) minutos após o êncerramento dos lances, sob
penâ de prêclusão
10'5.2.Náo ocorrêndo a contratação da microempresa ou empresâ dê pequêno porte, na forma do itêm
anterior, serão convocadas as demais rêmanescentês que por ventura se enquadrem na situação dê
empatê âcima definidâ, na ordem dê clâssificaÇào, para exercicio do mêsmo dirêito;
10,5,3.No caso de êquivalência dê valores âpresentados pelas mlcloêmplesas e empresas de pequêno
portê que se encontreh no intêrvalo estabelecido cono situaÇáo de êmpate, será lealizado sorteio
entre elas para que sê idêntifique aquela guê p.rimeiro podêrá apresentar nelhor oferta,
10.6.Na hipótêse de nâo-contrataÇão nos termos acima prêvistos, êm que foi observada a situaÇão
de empate e assêqurado o tratamênto difêrenciado a microemplesa e emprêsa de pêquêno porte, o
objeto ]icitado será adjudicâdo em favor da proposta originalmentê vencêdora do certame.
10.1.À situaÇâo dê êmpate - fase de lancês -, na forma acima definida, somente se aplicará
quando a mêfhor oferta ini-ciaI não tivêr sldo apresentada por microempresa ou emprêsa de pêquêno

11.0.DÀ ORDEM DOS TRÀBÀI,EOS
11.1.Pêra o recêbimento dos envêlopes ê inlcio dos trabafhos será observada uma tolerância de
15 (quinzê) minutos após o horário fixado, Encêr!âdo o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhum outro sêrá aceito.
11.2,Dêclârada abêrta à sêssáo púbfica pêIo Prêgoeiro, sêr:á efetuado o devido credenciahento
dos interêssados. Somêntê participará ativamênte dâ rêuniáo um representante de cada licitantê,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar.
11.3.O nào comparecj-mento do representante de qLral,quêr dos licitantês não impedir:á a êfêtivaçào
da reuniáo, sêndo que, a simp.Lês participaÇão neste certêne implica na total aceitaçáo de todês
as condiÇóes estabelecidas nêste lnstnrmento Convocatório ê seus anêxos.
11.4.Erh nenhuma hipó!êse será concedido prazo pâra â aprêsentaÇão de documêntêÇão e/ou
substituiÇão dos ênvêlopes ou de qualquêr êIêmênto êxigido e não apresentado na reunião destinada
ao recebimento das propostas dê prêÇos.
11.5,O Prêgoeiro rêceberá de câda representante os ênvêlopes Proposta de PrêÇos ê DocumentaÇão
ê a declaração, sêparada de qualqLlêr dos envelopes, dando ciência de que cumpre pl-enamente os
requisitos de habilitaÇão.
11.6.Postêriormente abrirá os ênvelopes Propostas de PrêÇos, rubricará o seu conteúdo juntâmêntê
com a sua Equipê de Àpoio, conferindo-as quanto à validade e cunprimento das exigências
constantês no instrumento convocatório e solicitará dos licitântes quê êxâminêm â documêntaÇão
nêIes contidas.
11. ?. Prossêgruj-ndo os trabalhos, o Pregoeiro anafisôrá os documêntos e as obsêrvaÇôes porvêntura
formuladas pê]os lic.itantes, dando-1hes ciência, em seguida, da classificaÇão inicj.al., indicândo
a proposta de menor prêÇo e aquelas êm valores sucessivos e s\.lpêriorês êrn até dez por cêntor
rêfativêmênte à dê mênor valor, para cada j.tem cotado. Entrêtanto, sê assim julgar necêssário,
poderá dj.vufgar o resultado numa nova teunião.
11.8.Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condiÇõês acima dêfinidas,
5êrão classificadas as melhores propostas subsêquentes, âté o máximo dê três, quaisquêr que
sejam os preços oÍerecidos,
11.9.Em sêguida, será dado inicio à etapa de apresentaçâo de tances verbais pelos replesêntantes
dos licitantes inicialmêntê cfassificados, que deverão ser formulados de forma sucêssiva, em
vafolês distintos ê decrêscentes, a partir do auto! dê proposta dê maior prêÇo. Serão reafizadas
tantas rodadas de Lancês vêrbais quantas sê fizerem necessárias. Esta etapa podêrá ser
intêrrompida, marcando-se uma nova sessão pública para continuidadê dos trabalhos, a crj.tério
do Pregoeiro.
11,10.Não se!ão acêitos lânces com vafores irrisórios, incompatíveis com o vafor orç
deverão sêr êfetuados em unidade monetária naciônal. À desistência em apresentar lancê v I



quando convidado pê]o Pregoeiro, impfica!á na excfusâo do licitante apenas da etâpa de lancês
vêlbais para o correspondente itêm cotado ê na manutenÇão do úItirno preÇo apresêntado, pâra
efêito de classificaÇào final das propostas.
11.11.Decfarada encerrada a etapa compêtitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro êxaminará a
aceitabilidade da primêira classificada, quanto ao objeto e va1or, decidindo motivadamente a

11.12.sendo acêitáve1 a proposta de menor preÇo, sêrá aberto o envêlope contendo a documentaÇão
dê habilitaÇão somentê do licitantê quê â tiver formufado, para confirmaÇão das suas condiÇõês
habilitatórias. Constatado o atendimento p-Iêno das exigências fixâdas no j-nstrr.mento
convocatório, o Iicitantê será dêclârado vencedor, sêndo the âdjudicado o respectivo itêm,
objêto deste cêrtamê, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso.
11.13'Se a oferta nâo for aceitávêl ou se o licitantê náo atender as exiqência habilitatórias,
o Prêgoeiro examinará as ofertas subsêqLlentes, na ordem dê c1âssificaÇáo, verificando a sua
aceitabilidade ê procedendo à habilitaÇão do proponente, e assim sucessivarnentê, até a apuração
dê uma proposta que atênda as disposiÇões do instrumento convocatório,
11.14.Dâ leunião lavtar-se-á Ata ci. rcunstanciâda, na qual sêrão rêgistradas todas as ocorrências
ê que, ao fina1, será assinada pê1o Pregoej.ro, sua Equipe de Apoio e ficitantes presentes.
11.15.Em decorrência da Lêi Complementar 123l06, ê comprovâÇáo de regularidade fiscal ê
trabalhista das microemprêsas ê emprêsâs dê pequeno porte somente será exigida para êfeito de
assinatula do contrato, observando-sê o seguinte procedimento:
11.15.1.4s microemprêsâs e empresas de pequeno porte, por ocasião dâ pôrticipaÇâo nesta
-Iicitação, devêrão aplesentar toda a docuftentaÇào êxigida para comprovação dê regularidade
fiscâ1 e trabathista, dentre os documentos enumerêdos neste instrumento para efeito dê
HabilitâÇão e intêgrantes do ênvelope DocúmêntaÇão, mesmo quê esta apresente afquna rêstriÇão;
11'15.2.Havendo alguma r:êstriÇào na comprovação da regularidade fiscâf e trabalhista, será
assegurâdo o prazo de 05 (cinco) dias útêis, cujo termo inicial corrêspondêrá âo momento em que
o ficj-tantê for declarado vencêdor, prorrogávêis por igual pêr1odo, a critério do oRc, para a
regularizaÇâo da docrmentaÇão, paganênto ou parcelômento do débito, e êmissão da êvêntuais
certidões nêgat-ivas ou positivas com êfêito de cêrtidão nêgativa;
11.L5.3.4 não-regularizêÇão da documentaÇâo, no prazo acima previsto, impficará dêcadência do
direito à contrataÇão, sem prejuízo das sanÇões prêvistas no Art. 81, da Lei 8.666193, sendo
facultado ao ORC convocar os licitântes remanêscêntês, na ordêm dê ctassificação, pata assinatura
do contrâto, ou revogar a LiciLaÇào,
11.16.Os docunentos aprêsentados pê]os ticitantes no Credenciamento e os elementos constantês
dos envêIopes Proposta de PrêÇos e DocumentaÇão que forem abêrtos, seráo retidos pê1o pregoêiro
e anêxados aos autos do processo. No mêsmo contexto, o ênvêlope DocumentaÇão, ainda lacrado, do
Iicitantê desclassificado ou guê não logrou êxito na etapa competitiva que nào for rêtirado por
sêu representante leqaf no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data dê homologaÇão do
prêsentê cêrtême, sêrá sumariamênte destruído.

12.O.DO CRTúRÍO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PREçOS
12.1.Havendo proposta ou 1ânce vencêdor com valor para o respecEivô iten relacionado no Ãnêxo I
- Termo dê Refe!ência - EspecificaÇõês, na coluna código:
12.1.1.Corn indicios que conduzam a uma prêsunÇão refativa de inêxequibil idade, pelo critério
deflnido no Ãrt. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situaÇão, não sêndo possivel a imediata
confirmaÇão, poderá ser dada ao licltante a oportunidade de demonstrar a sua exequj-bilidadê,
sendo-fhê facuftado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabil.idade dos preÇos,
conforme parâmetros do mêsmo Art. 48, II, sob pena dê descons i.deraÇào do itêm.
12.2.SaIiênta-sê quê tais ocorrências não desclassificam automâticâmente a proposta, quando for
o câso, apenas o item correspondênte.

13.0.DOS nECITRSOS
13'l.Declarado o vêncêdor, qualquêr licitantê poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenÇão dê recorret, observando-se o disposto no Art. 4o, fnciso XVIII, d,a LeL lO.52O/02.
13.2.o acolhimênto do aêcurso importará a invafidaÇão apenas dos atos insuscetívêis de
aproveitamênto,
13.3.4 falta de manifestaÇão imedi.ata ê motivada do fj.citante importará a decadência do direito
de rêcurso ê â adjudicaÇão do objêto da 1j.c.itaÇão pelo pregoeiro ao vêncedor.
13.4.Decididos os rêcursos, a autoridade supêrior do oRC fará â adjudicaÇão do objeto dâ
licitaÇão ao proponente vencedor,
13.5.o recurso sêrá dirigido à autoridade superior do ORC, por rntermédio do Pregoeiro, devêndo
sêr protocofizàdo o original, nos horários normais de expediente das 08:OO as 12:OO horâs,
exclusivamênte no seguinte êndêreÇo: Av. ptêsidente João pêssoa, 4? - Centro - Mogeiro - pB,

1{. 0.DA HO!'TOLOGÀqÀO E ÀDJUDICÀçÃO
14.1.concfuido a fasê competitiva, ordenada às propostas aprêsêntadas, analisada a documêntação
de habilitaÇão e observados os recursos porvêntura intêrpostos nâ forma da tegislaÇão vigentê,
o Pregoeiro êmitira rê1êtórj.o conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no cêrtame, remetendo-o a
autoridâdê superior do ORC, juntamente com os elenentos constitutivos do processo, nêcêssálios
à AdjudicaÇão ê HomologaÇáo da rêspêctiva licitaÇào, quando for o caso.
14.2.4 autoridade sLlpêrior do ORC poderá, no êntânto, tendo em vista sempre a defêsa dos
intêrêsses do ORC, discordar e dêixar de homofoqalr, total ou parcialmênte, o
apresentado pêIo Pregoeiro, revogar ou constderar nulâ a LicitaÇâo, dêsdê quê apresen
fundamentaÇão exigida pêIa 1êgislaÇão vigente, resguardados os dirêitos dos licitant

15.0. DO CONTRÀTO

sul tado
devida



15.1.Após a homologaÇão pefa autoridade superior do oRC, o adjudicatário será convocado pa!a,
dentro do plazo de 05 (cinco) dias consêcutivos da data dê recêbimênto da notificaçáo, assinar
o rêspêctivo contrato, quando for o caso, efaborado êm conformidade com as modafidadês pêrmitidas
pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrêr alteraÇões nos termos dêfinidos pela referida norma.
15.2.Não atendendo à convocaÇão para assinar o contlato, e ocorrêndo esta dentro do prazo de
validade dê sua proposta, o licitantê pêrdêrá todos os dirêitos quê porventura tênhê obtido como
vencêdor da licitaÇão.
15.3 É pêrmiti.do ao oRc, no caso do licitante vencêdor não comparecêr para assinatura do contrato
no prazo e condiÇÔes êstabê1ecidos, convocar os ficitantês rêmânescentes, na ordem dê
cIâssj.flcaÇâo e sucessivarnente, parâ fazê-1o em igual ptazo do licitante vêncedor-
15.4.o contrato quê eventuafmênte venha a ser assinado pelo licitantê vencedor, poderá sêr
al'terado com a devida iustificativa, unilâtêralmente pêlo Contlatante ou po! acordo entre as
paltes, nos casos prêvistos no Art. 65 e sêrá rêscindido, de pleno dirêito, conforme o disposto
nos Àrts. 11, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e rêalizado na forma de fornêcimênto parcelada.
15.5.o Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇôes contratuaj-s, os acréscimos ou
supressôês que se fizêrem nas compras, até o rêspêctivo limite fixado no Ãrt. 65, S lô da Lej.
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressào podêrá êxceder o limite êstabelêcido, salvo as suprêssôês
resultantes de acordo cêlebrado entrê os Contratantes.

15. o.DÀg gÀNÇôES ÀD!.SNrSTRàTrVÀS
16.1.Ouem, convocado dêntro do prazo de val.idâdê da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entrêgar ou aprêsêntar documêntaÇào falsa exigida para o certamê, ensêjar o
retardamento da execuÇão de seu objêto, náo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na exêcuÇâo
do contrato, compo!tal-se de modo inidôneo, dêclarâr informações fa.lsas or.r comêter fraude fiscal,
garantido o dirêito à ampla dêfesa, ficará impêdido de ficitar ê contratar com a União, Estados,
Distrito fedêral ou Municlpios e, ser:á descredenciado do Sistema de Cadastramênto Unificado de
Fornecedorês SICAE do Governo Eedêral e de sistêmas sêmelhantes mantidos por Estados, Distlito
Eêdêra1 ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sêm prêjuízo das multas previstas
nêstê Edital ê das demôis cominaÇões Iêgais.
16.2.A recrlsa injustâ êm deixar de cumprir as obr]-gaÇõês assumidas e precêitos 1êgais, sujeitará
o Contlatado, gârantida a prévia defesa, às seguintes pênalidades prevj-stas nos Arts. 86 ê 8?,
da Lei 8.666,/93: â - advertênciâ; b - mufta dê mota de 0,5t (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobrê o valor do contrato por dia de atraso na entrêga, no início ou na êxêcuÇão do
obieto orâ contratado; c - multa de 103 (dez por cênto) sobre o valor contratâdo pêla inexecuÇão
totâl ou parcial do contratô; d - simul taneamente, qualquêr das penali-dades cabiveis
fundôrêntadas na Lêi 8.666193 ê na Lei 10-52A/O2.
16.3.Se o valor da multa ou indenj.zaÇào devidâ não for recolhido no prazo dê 15 (quinze) dias
após a comunicaÇâo ao Contratado, sêrá automaticamente dêscontado da primeira pa!cêIa do
pagamento a que o Contratado viêr a fazer jus, actêscido dê juros moratórios de 1E (um por
cênto) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
L6.4.Após a aplicaÇão de quaisquêr das penalidades previstas, realizar-se-á comLlnicação êsclita
âo Contratado, e publicado na imprensa oflcial, excluidas as penafidadês dê advertência e multê
de mora quando for o caso, constando o fundamento ]êgal da punição, informando ainda que o fato
sêrá registrado e publicado no cadastro correspondente.

17.0.DÀ COTPROI,ÀÇ.ãO DE E:iECUç.ãO E RECEBTMENTO DO OBJETO
17.1.Exêcutada a prêsente contrataÇão e obsêrvadas as condiÇóes dê adimplêmento das
pactuadas, os prôcedimêntos e prazos paaa rêcêbêr o seu objeto pêIo ORC obêdêcelão,
caso, à disposiÇões dos Àrts. ?3 a 76, da Lei 8-666/93.

obrigações
conforme o

18.O.DO PàGâT'ENTO
18.1.O paqamênto será rêalizado mediantê processo regular ê em observância âs normas e
procedimêntos ôdotados pelo ORC, da seguinte manêiÍa: Pâra ocorre! no prazo de trinta dj.as,
contados do período de adimplêmento.
18.2.o deserüo1so máximo do período, nâo sêrá superi.o! ao valor do lespectivo adimplenento, de
âcordo com o cronogtama aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade dê recursos finânceiros,
1B.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendentê de liquidaÇão qualquer obrigaÇão
financeira que the for imposta, em virtude de penalidadê ou inadimpfência, a qual podêrá sêr
compênsada com o pagamento pêndente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
18.4.Nos casos de evêntuais atrâsos de pagamento nos têrmos deste instnmento, ê dêsdê quê o
Contratado não tenha concorrido de atguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇào
fj-nanceira, devida dêsdê a data limite fixada para o pagamênto até a data corrêspondentê ao
efetivo pagamento dâ parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamênto
sêIão calculados com utilizâção da seguintê fótmula: EM = N r VP x I, ondê: EM: êncargos
moratórios; N = número dê dias entre a data prêvista para o pagamênto e â do efetivo pagamento;
VP = valor da parcefa a ser paqa; ê I : índice de compensaÇão financêira, assim apurado: Í :
(TX + 100) + 365, sêndo TX : percêntuâ1 do IPCÀ-IBGE âcumulado nos últimos doze mêsês ou, na
suâ falta, um novo índice adotado peto Govêrno Eêdera1 que o substitua. Na hipótesê do Íêferido
ind-ice estabêIêcido para a compensaÇào financeira venha a se! extinto ou dê qualquêÍ forma náo
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇào, o que vier a
lêgisIaçào êntâo em vigor.

I9. O.DO REÀ'USTÀI{ENTO
19.1.Os preços contratados são fixos e irrêajustávêis no prazo de um ano.

ser dê têrm do pela



19.2.Dêntro do prazo dê vigência do contrato ê mediante solicitaÇão do Contratado, os prêÇos
poderão sofrêl reajuste após o interregno dê um ano, na mêsma propoiÇão da variaÇão verificada
no IPCA-IBGE âcrünuIado, tomando-sê por base o mês dê apresêntação da respêctiva proposta,
exclusivamênte para as obrlgaÇões iniciadas e concluídâs após a ocorrência da anuafidâde.
19.3.Nos rêajustes subsequêntes ao p!imeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos êfêltos fj.nancêiros do ú1tj.mo rêajustê,
19.4.No caso de atraso ou não divutgaÇão do índice de rêajustâmento, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calcu.lada pela úftima varÍaÇáo cônhecida, Iiquidando a difêrença
corrêspondente tâo logo seja divulgâdo o indice definitivo. Ficâ o Contrâtado obrigado a
aplesentar mêmória de cá]culo rêferente ao.reajustamênto dê preÇos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.
19.5.Nas aferj.Ções finais, o índicê utifizâdo para reajuste será, obrigatoriamentê, o definitivo.
19.6.Caso o indice estabefêcido para reajustarnênto venha a sêr extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, êrn substituiÇào, o que vier a sêr dêterminado pela
Iêgis1aÇão êntão em vigor.
19,7,Na ausência dê prêvisão legal quanto âo indice substj.tuto, as partes êlêgêrão novo indicê
oficial, para reajustamênto do preÇo do vafor remanêscêntê, por meio de termo aditivo.
19.8.O reajuste poderá ser realizâdo pôr aposti.lamento,

20.0.DÀS DISPOSTÇõES cERAtS
20.1.Não sêrá devida aos proponentês peta elaboraÇão ê/ou aprêsêntâÇão de documentaÇão refativa
ao certane, qualquer tipo dê indênizaÇão.
20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credênciada por procuraÇão 1êgaf, podêrá replêsentar mais
dê umâ Licitante.
20.3,À presente licitâÇão somente poderá vir a ser revogada por razões de interêsse público
dêcorrente de fâto superveniênte devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidadê, de oficio ou por provocaÇâo dê têrcêiros, mediante parêcer escrito ê dêvidamênte
fundamêntado.
20.4.Caso as datas previstâs para a reafização dos êventos da presente licitaçáo sêjam dêcfaradas
feriado e não havêndo ratifi-cação da convocaÇão, fj.cam transfêridos automaticanente para o
primêiro dia útil subsequentê, no mesmo locaf ê hora ântêriormente previstos.
20.5.O ORC por conveniência adninistrativa ou técnica, se resêlva no direito de paralisar a
qualquer têmpo a execuÇão da contrataÇão, cientificândo devj.dêmente o Contratado.
20.6,Dêcairá do dirêito de impugnar pêrantê o ORC nos têrmos do ptesente instrumento, aqueLe
quê, tendo-o aceitado sem objêÇão, venhô a âpresentar, depois do julgamênto, fafhas ou
irregufalj-dades que o viclaram hipótêse êm que taI comunicado não têrá êfêito dê rêcursô.
20.?'Nos valorês aprêsentados pelos licitantes, já devêrão estar incluidos os custos com
aquisiÇâo dê mater:ial-, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, faêtes e outaos que venham a
incidiir sobre os rêspêctivos preÇos.
20.8.Às dúvidas surgidas após a apresentaÇâo das propostas e os casos omissos neste instrumento,
ficarão única e exc-Iusivamente sujêitos a interpretaÇão do Prêgoêiro, sendo fâcultada ao mêsmo
ou a autoridadê superior do ORC, em qua.lquêr fasê da licitaÇáo, ô promoÇão de diliqência
destinada a escfarêcer ou a complemêntar a instrução do procêsso.
20.9.Para dirimir controvérsias decorrentês dêste cêrtame, excluído qualquer outro, o foro
competente é ô da Comarcâ dê ltabaiana.

Mogeiro PB, de Março de 2021.

ELÀV I
Pre

CLEBSON ARÂUJO
eiro of ici.a I



tE

' j.'

ÀNEXO t -

TERMO DE

ESTÀDO Dà BÀ
PREFETTT'RÀ I'IT'!ÍIC I PÀI, DE I.!oGEIRO

ccn'EssÂo eERr'GNENTE DE LtcrrÀÇÃo

PREGÀo PRESENCTÀI N" ooo2o /2o2L

REFERÊNCIA - Es PEc I EICAÇÔES

parelho de ar condicionado tipo SPTIT LiI WALÍ, INVERTER con 9.000 btu/h,
dmitido 5B de variação, prefêrencialmente cicfo frio; EspecificaÇões

dq
do

1.O.DO OBJEIO
1.1.constitui obieto dêsta .IicitaÇáo: coNTRÀTÀÇÃo DE EMpREsÀ pARÀ AeuIsIÇÀo DE ApARELHos DE AR
CONDICIONADO SPLIT CONEORME ANEXO, PARÀ USO EM DTVERSAS SEVRETÀRIÃS DESTE MUNICIPIO.

2.0.JUSttFICÀrrVÀ
2 . l' . Considêlando as necêssidades do ORC, tem o presentê têrmo a finalidade de definir, técnica
ê adequadamente, os ptocedimêntos nêcessários para vj-abilizar a contrataÇão em tê1a.
2.2.4s caracteristicas e espêcificaÇões do objeto ora Ii-citado são:

I coD IGO DI UNIDIDE QIJÀNTIDàDE
!1

2

técnicas: cfassif-icaÇão INMETRO cle êficlência enêrgéticâ: preferencialmente
h, no máximo C, CoÍnposto de duas unidêdes: um evàporador e tun condensador,'

tomático, reinlcro automático, 3 (tÍês) velocidades pêra ventilação; rui

ivoltagem 220v, 60hz; monofásico, tecnologia do compressor: inverter;
icondênsâdora verticâl e com serpentina em cobre; controle remoto sem fio;
ifiltro com carvão ativâdo ou dual nano plasma; filtro antibactéria tavável;
função desumad-rficaçào, funÇão
410) no qual não enitem CECS

timer; uso obrigatório de gás ecológico (R-,
( cloro ffuorcarbonos ) , proteÇão ânticorrosâo;l

sistemas de dirêcionamento e distribuiÇão uniforme do ar para todo o:
anbiente; ajuste de vazão de ari conpressor rotativo tipo scrool, diagnóstacq

UND 2A

UND 2OI

xi,mo: 55db; garantiê de no minimo 12 meses a partir do recebimento
oduto
arelho de ar condicio

iadmitido 5g de varÍaÇ
itécnicas: cfassifica

nado tipo SPLIT HI lÍALl ÍNVERTER com 12.000 btu/h,:
ão, pre fe renciafmente ciclo frio; EspecificaÇÕes:
INMETRO de eficiência energética: prefereociêfr.renteição

À, no máximo C; Conposto de duas unidâdes: um evaporador e um condensador;i
voltâgêm 220v, 50hz; monofásicoi tecnologiâ do compressor: inverterrl
condensâdora vertj,cal e com serpentina em cotrae,. conllofe remoto sem fioi
filtro com carvão âtivado ou dual nano plasma; filtro ântibactéria 1avâve1,':
função desunidi ficaÇào, funÇão trmel; uso obrigatório de gás ecológico (R-:
410) no quaf nâo emitem CFCS ( cforo ftuorcarbonos ) i proteÇáo anlrcorrosào;'

r-formê do ar para todo o:
ivo tipo scrool, diagnóstico:
dades pêrê ventilação, ruido:
a partir do recêb.imento dol

3

4

isistemas de direcionamento e distribuiÇão un
lanbiente, ajuste de vazáo de ar; compressor rotat
iautomático, reinÍcio automático, 3 (três) veLoci
ináxinor 5sdb; garantia de'no mínimo 12 meses

-. !!oduro.
Sparefho de ar coodlcionado tipo SPLIT EI iíAl,L
ladmrtrdo 5* de va!j.aÇão, preferenciafmente ciclo frlo; Especi fj-caÇôesi
Itécnicas: classificaÇão INUETRO de eficiência energética: preferencialnente:
b, Âo máximo C, Composto de duas unidades: um evâporador e um condensador;
Voltagem 220v, 60h2, nonofásico; tecnologia do compressol: inverter;i
lcondensadorâ vertical e com serpentina em cobrei contlofe remoto sem fio;i
lfiftro .o. carvão ativaclo ou dual nano plasma; filtro ântabactérj.a laváve1;;
.funÇào desumidif.Icação; funqão timer; uso obrrgatório de gás ecológico (R-
410) no qual não emitem CECS ( c lorofluorca rbonos ) ; protêÇáo antj.coErosãor:
:sistemas de dilecaonamento e distribuiÇâo uniforme do êr para todo o
:ambrente; ajuste de vazão de ar; compressor rotativo !l-po scrool, diâgnôstico
lautomático, reinlcio automático, 3 (três) vefocrdades para ventilação; ruido
lnáximo: 55db, garantia de no mínino 12 meses a pârtit do recebimento dol

i

-''{i;:::* aJ'ãi-iânaiãiãiáao "iiáá sprrr 'lii'i,iÀir. 
iúr}ÊniÉn co. 2j.ooo utu,zrr.l uno

ladÍnj.tido 5t de variêÇão. pre fe renc i âlmente ciclo frio, EspecificaÇões:
:técnicas: cfassificação INMETRO de eficiêncla energéticê: preferenciàfnente.
ê, no máximo Ci Composto de duas unidades: um evaporador e um conclensâdor;
rvoltagem 220v, 60hz; monofásicoi tecnologia do compressor: inverteri:
icondensadora verlrcal e com serpentina em cobrei controle remoto sen f io,.
ifiltro con carvâo âtivado ou dual nano plasma; fittro antibactéria laváve1,..

INVERTER com 18.000 btu/h,. UND 201

. :fuDÇão desurudificação, funÇão timer; uso obrigatórIo de gás ecoló
:410) no quêl não emitem CECS (clorofluorcarbonos); proteção antic
sis!êmas de direcionamento e dis!ribuiÇão uniforme do ar para

. anüiente, ajuste de vêzáo de âr; compressor rotatlvo tipo scrool, dia
,. _*.'É']!9$ê!,r,c,9-, l9i']_i.!19, i9!,9!é!-i,99, 3. !!!,ê,i.).. yelg_c-1q.9_qqs p.ara- ventirâ.Çâ

gico (R-,
orrosão;i

todo ol
gnóstico
o; ruido

201

'..'. . , _--]
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ximo:

arelho

55db, garantia de

-a" 
". .o"Oiãio"^â

no mÍnimo 12 meses a partir do recebimento doi

o t-ipo SPLIT HMALL INVERTER com 24.000 btu/h, UND 20

6

:adnitido 5B de variaÇão, prê fe rencialnente ciclo frio, EspecificaÇões,
ilécnicas: cfassificaÇão INMETRO de êficiência energética: pre fe rencialmen tel
iA, no náximo C; Composto de aluas unidaales: um evaporador e um conclensôclor;
ivoltagen 220v, 60hzi monofásico; tecnologia do compressor: inverter;l
lcondensadora vertical e com serpentinê em cobrei controle remoto sem fro;
ifilt.o com càrvão ativado ou dual nano plasma; filtro antibactérj.a Iavávef;
ifunÇão de s umidi ficâÇâo; funÇão timer, uso obrj.gatório de gás eco-Iógico (R-:
i410) no qual não emiten CFCS ( clorofluorcarbonos ) ; pioteçáo anticorrosão,.
isistemas de direcionanento e distribuiÇão uniforme do ar pala todo ol
ia[ülente; ajuste de vazão de ar,. comp.ressor rotativo tipo scrool, dj.agnóstico]
iâutomálico, reinício automático, 3 (três) velocictacles para ventilaçáo, ruido
iftáximo: 5Sdb; garantj.a de no mínino 12 mêses a partir do recebinento do,
produEo.
Âparelho de ar condlcioDado tlpo SPLIT HI WALL INVERTER com 3O.OOO btu/h,i
admitido 5g de variáção, prê f e rencialmente ciclo frio; Especificaçóesr
técnicas: classificaÇão INMETRO dê eficiência energét1câ: preferencialmentê

ondensadora vertical e con serpentina em cobre; controle lemoto sem fio,'
frftro com carvâo ativado ou dual nano plasmâi fi-Itro antibactéria lavávef;
funÇâo des ulnidl ficaÇáo; funÇâo timeÜ uso obrigatório de gás ecológico (R-:
410) no quaf não emitem CFCS ( cforo fluorcarboDos ) i proteÇâo ântrcorrosâoi:
istenras de direcionâmento e d-istrrbuiÇão uniforne do ar pâra toclo ol

iente, ajuste de vazão de ar; compressor rotativo tsipo scrool, diagnóstico.
tomático, reinlcio automáticof 3 (três) velocidadês parê ventifação; rutdol
ximo: 55db, garantia de no mÍnimo 12 meses a partir do receblmento dol

roduto

3. 0.oBRrcÀçõEs DO CONIRÀTÀDO
3.l.Responsabi-Iizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernêntes à 1êgis1âÇão fiscal, ci.vi1,
tributária ê trabalhistâ, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
títu1o, pêrante seus fornecedores ou terceiros em razâo da êxecuÇão do objeto contratado.
3.2.Substltui!, arcando con as despesas decorrêntes, os mâtêriais ou serviÇos qlre aptesêntârem
altêraÇões, dêtêrioraÇões, imperfêiÇões ou quaisquêr irreguLaridades discrêpântes às exigências
do instrumênto de ajuste pactuado, aindâ que constatados após o rêcebimento e/ou pagamênto.
3.3.Nâo transfelir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, sal.vo mediantê prévia
e exprêssa autorizaÇão do Contratante.
3.4.Manter, durânte a viqência do contrato oL1 outros instrumentos hábeis, em coÍnpatibitidade
com as obrigações assLrmidas, todas âs condi.Ções de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no
rêspectivo procêsso licitatórlô, apresentando ao Contratante os docrmêntos nêcessários, sempre
que solicitado.
3.5.Enitir Nota Eiscal conrespondente à sede ou filia1 da emprêsa que apresentou a documentaÇão
na fase de habilitaÇão.
3.6.ExêcLltêr todas as obrigaÇões assumidas com observância a mêIhor técnica viqente, enquadrando-
sê, rigolosamente, dentro dos preceitos Legais, notmâs e especificaçõês técnicas
correspondentes ,

UND 2Ol

no máximo C; Conposto de duâs unidades: um evapotâdor e um condensador;l
ltagem 220v, 60h2, monofásico; tecnol,ogia do compressor: inverter;.

{.O.DO CRTTERIO DE ÀGIIÀBILIDÀDE DE PREçOS
4'1'Havêndo proposta ou lancê vencedor com valor para o respectivo itêm rêlacionado acima, na
coluna código:
4.1.1.Com indicios que conduzan a uma prêsunÇáo relativa dê inêxequibifidade, pelo critério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, êm tâ1 situação, não sendo possivêl a imediata
confirmaÇáo, poderá ser dadâ ao licitantê a oportunidade de dêmonstrat a sua exêquibilidade,
sendo-Ihe facultado o prazo de 03 (três) diâs úteis para comprovar a viabj-Iidade dos preÇos,
confofine parâmêtros do mêsmo Àrt. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do item-
4.2.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaCicamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item cortespondentê.
4,3.Os lances verbais serão efetuados êm unidadê monetária naci.onal.

5. O.I'DDEIO DÀ PB,OPOSTÀ
5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo dê proposta de preÇos co!rêspondêntê,
podendo o licitantê apresentar a suê proposta no próprio modelo fornecido, desde que sêja
dêvidâmentê prêênchido, conforme facufta o instrumento convocatório - Anêxo 01.

SECRETÁR I



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PRETEITURÀ l.lt NICIPÀI DE ITIoGEIRO

co,ÍtssÃo PERTaTENTE DE LrcrrÀção

àITEXO 01 ÀO TEm&

PREGÃO PRESENCIAL

DE REFERENCIÀ - PROPOSIÀ

N" OOO20/2A21

PROPOSTA

REE.: PREGãO pREgENCTÀr §o OOO2O/2O2L

OBJETO: CONTRATÀÇÀO DE EMPRESÀ PARÀ ÀQUTSIÇÃO DE APÀRELHOS DE AÀ CONDICIONADO
ANEXO, PA.RÀ USO EM DIVERS.AS SEVRETAÀIÀS DESTE MUNICTPIO.

PROPONENTE:

Prêzados Senhores,

Nos termos da licltaÇão em epigrafê, apresentamos proposta conforme abaixo:

llggH:--:--l-,effie!4e-I 1 iAparelho dê âr condicionado
QUÀ}IUDàDE

SPLlT CON FORME

PREÇO TolÀI.
tipo sPLrr Hr

ÍíALÍ, INVERTER com 9.000 btu/h, admitido
5t de variaÇão, prê fe ren ci afmente cicf
frio, Especj. ficaÇõês técnicas:l

UND

UND

2

20

rclassificação INMETRO de eficiência:
lenergética: prefêÍencÍalmente A, no:
máximo C; Composto de duas unidades: um;

levaporador e un condensador; voftage&
.220v, 60h2, monoÍásico, tecnologia dol
'compressor: invertêr; condensadoral
vertical e com seÍpên!ina er cobÍe;
.controle remoto seÍn fio, filtro con carvãol
ativado ou dual nàno plasmê, filtro
antj.bactéria laváve]; funÇãc
desuJnidif.icaçào; funÇão t}me!; uso
obrigalorio de qás êcologico (R-410) no
.quaf não emitem CFCS:
(cIoroÍ]uorcarbonos); proteÇão

rantlcorrosão,. slsEemas de direcionamênto
le distribuiÇão uniforme do ar para todo ot
anbientê,' aluste de vazáo de ari..
compressor rotativo tipo scroo1,,
diàqnostico aulomático, reinic.io
automá!ico, I (três) velocidades pàra.
ventilaÇãoi ruldo máximo: 55db; qàrânLid
ide no minimo 12 neses a partir do:

.recebimenlo do produto. 
.

iAparefho de ar condrcionado tipo SPLIT HI:
:llÀLl, INVERTER com 12.000 btu/h, admiEido:
5g de variaÇào, preferencràImênLe ciclo
.frio, EspecificaÇões técnicas:l
cfass i ficação INMETRO de eficiêncià
lenergética: pre fe renci a lmente A, no:
máximo C; Compos!o de cluàs unidddes: urn'evaporaclor e rm condensaclor; voftageÍr.
220v, 60hz; monofásico,. tecnologia do:
'compresgor: invêrter i condensadora
:vertical e com selpentina em cobre;l
controle remoto sem fio; flI!ro com carvão
iativado ou dua.I nano plasma,. fiftro:
anlibactêria .Iâvável; fLnÇão
desumidifrcaÇào; função trme!;
lobrigatórj.o de gás ecológico (R-410) no:
'qua1 nào elnltem CFCS
: (cloro fluorca rbono s ) i p rotêÇãoi
,anticorrosão,. sistemas de dlrecionamêntol
le distribuiÇão uniforme do ar para todo ol
raÍüiente; ajuste de vazão de ar;l
tcompresso! rotativo tipo scroof,l
cliàqnôs! ico aJtomático, reinic.Lo

T'NIT.I'IIIDàDE
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tico, 3 (três) vefocidades paraj l

i3

A

5

:ventifaÇão; ruldo máxi.no: 55db; garantia.
:de no mínino 12 meses a partir dol
recebimento do produlo..
iAparelho de ar condicionado tipo SPLIT HII
fiÀIL INVERTER com 18.000 btu/h, âdnatido.
5g cle vêriaÇão, preferenciêImente ciclo
f rio,' EspecificâÇôes técnicas:l
cfâssificaÇão INMETRO de eficiêncial
.energétrca: prêferenciafmente A. no.
ináxr.mo C,. Composto de cluas unidades: uí
:evaporador e um condensadori voltagem
220\r, 60}12i monofásicoi tecnologia dol
compressor: inverter,. condensadora
vertical e com serpeotina em coblei
tcontrofê remoto sem fio; fj.ltro com carvão
lativaclo ou duaf nano plasma, filtrot
:anti.bactéria faváve1; funÇão.
idesunlidi fi câção, funÇão tineri usol
iobrigatório de gás ecológico (R-410) nol
iqual não êmitem CECS'
(cfolofluorcarbonos); proteçào.

ianticorrosâo,' sistemas de direcionárento
.e drstribuiÇào uniforme clo ar pdra todo o
laÍbiente, ajuste de vazáo de ati.

iÀparefho de ar condicionado tipo SPI,IT HII
IWALL INVERIER côn 22.000 btu,/h, adnitidol
5t de variàÇáo, preferencià.Imente ciclo
frio, EspecificaÇôes técnicas:.
iclassifrcaÇâo INMETRO cle eficiência'energé!rca: prelerenci a lment e À, no
rÍráximo C, Composto de duas unadades: ur!
êvaporador ê um condênsâdory voltàgerÍr
i220v, 61hzt monofásicoi tecnofogia dol
icompressor: inverteri condensadora:
vertical e com serpentiDa em cobre;t
controle remoto sem iio; tiltro com ca!vào
aLivêdo ou duà.I nêno pfasmà,. Íi l!ro
anr ibactér ià lôvável; funÇáo
,desumidlficaÇão, funÇão time4 us
lobrlgatório de gás ecológico (R-410) n
,euat não emitem CFC
, ( clorofluorcarbonos ) ; proteÇâ
ranticolrosão; sistemas de direcionament
e distr.ibuiçáo uniforme do ãr para toclo
ambiente, ajuste de
coftpressor rotativo

vazeo
tipo

de ar;l

tfrro; EspecificaÇÕes
lcfassificaÇão INMETRO cle

técnicâs:'

energética: p! e ferencià Imen te A,
tnáximo C; Composto de duas unidades:
:evaporador e um condensador; volta
22Ov, 60hzi monofásico; têcnologia

rvertical e com serpentina
controlê remoto sem fio; filtro com câlvã
ativado ou dual nano p1asma,. filt!
iantlbactéri.a
'desunLidificaÇão,

laváve1, função:
função timer; usol

obrigatório de gás ecológico (R-410) no
quar não emi tem CECS
( cloro fl uorcârbonos ) , ploteçãol
anticorrosâo; sistemas cle direcionarenEo
re distribuição uniformê do ar para todo ol
:ambiente; ajuste cle vazão de ar,.:
icompressor rotativo tipo scrool,l
drdgnosti co àutomáti co, te.Lnicro
automatico. 3 (três) veloc.iclâdes pala
:ventilaÇão; ruido máxino: 5sdb; garantia:
de no mínimo 12 meses a partir do,
rlecebimento do produto.

UND

)compre s sor
idiâgnóstico

rotativo tipo
automático,

scrooI,.
reinicloi

iautonático, 3 (três) velocidades paral
iventilação,. ruldo máxino: 55db; garantial
iale no mÍnimo 12 meses a partir doi

- -;rgceàilgr!9--q9,.Plo9,rto-r,.* 
*' - -* UND

UND 20:

2 0t

o
si
ol
o:

diagnóstico automático, reinicio:
,automático, 3 (três) vefocidades parai
ventifaçào; rurdo máximo: 55dbi garantia
lde no minimo 12 meses a partir dol
recebime_n Lo do produ_to..
Àparelho de àr condicionâdo tipo SPLIT HII
iliAIL INVERTER con 24.000 btu/h, adnitidd
5t dê vêriação, preferenciê]menLe c.icIo

sên:
dol

I

!

:

,

i

:



6 lep..àiü.-a-..- ;"à"ai.ià"ããõ-iipo Àpiii ii'
ÍrÀLL INVERTER coÍ! 30.000 btu/h, admirido:
5* de variaÇão, pre fe renci almen te c.icloi
frio, EspecificaÇóes técnicas:
class-i f i cação INMETRO de efic-iência
energéL ica: preferenc.ialmente À, no
Íúximo C; composto de duas untdades: um
:evôporador e um condensador; voltêgeri
:22Ov, 60}12i monofásico; lecDolog_ia dol
compressor: inverter; iondensadorai
vertlcal e .om seÍpenttna em cobrei
controle remoto sem fio,. filtro con carváo
.ativado ou duêf nano plasma; filtrol
'antibactéria lavável; funÇãol
desumldificaÇão; funÇâo timer; usol
obrigâtorio de gás ecolô9rco (R-410) no:
,quâ] nào emirem CFCS
: ( clorofluorcarbonos ) ; p rot eÇã ol
ianticorrosão,. sistemas de direcionamentd
e distribuiÇão uniforme do ar para todo ol
laÍnbiente; ajuste de vazão de ar;:
conpressor rotat ivo !ipo scrool,

UND 2A

:dia
iâut
iven
de
rec

gnóstico autonático, reinícioi

i

omático, 3 (três) velocj.dades par
ti.Iação, ruido máximo: 55db, garanti
no nínimo 12 meses a partir d

ebinento do produto.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA _ RS

PRÀZO - Item 5.0:
PAGAMENTO - Item 18,0:
VALIDÀDE DA PROPOSTA Item 8.0

de de

Responsável

CNPJ



ESTÀDO DÀ PÀN.ÀÍBÀ
PREFEITURÀ mTNICIPÀ! DE ITOGEIRO

co'ÍrssÃo PER!{A}TENTE DE L:CITÀçÃO

ÀNEXO IT - PREGÀO PRESENCIAI NO OOO2O/202L

MODELOS DE DECLAFÀÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOO2O/2027
PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLABÃÇÁO de cumprimento do disposto no Àrt. 70, Inciso XXXIII, da CE
v, da Lei 8.666/93.

EOLHÀ O1l02

Àrt. 27, Inciso

supêrveniência de fato impedltivo no quê diz respeito a participaÇão na

submetêr-se a todas as cláusulas ê condiÇões do corrêspondênte instnmento

O proponente aclmâ qualificado dêc1ara ter conhêcimento e
respectivo instrumento convocatório e submêtêr-se as condiÇõês

Local ê Data

O proponente acima quâlificado, sob penas da Lei e êm acatamento ao disposto no Art. 7o inciso
XXXIÍI da ConstituiÇão Eêderal, Lêi 9.854, dê 27 de outubro dê 1999, declara não possuir em seu
quadro de pessoal, funcionários mênorês de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
pêrigoso ê nem nênorês de dezesseis anos, êm qualquer trabalho; podêndo existi.r menores dê
quatorze anos na condiÇão de aprendiz na forma dâ ]egislação vj-gentê.

conforme exigênci.a contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2o, o proponênte acima qualificado, dêc1ârâ
não havê1, até a presentê data, fato impeditivo no quê diz respeito à habilitaÇão/participaÇão
na presentê licltaÇão, não se êncontrando em concoÍdata ou estado falimentar, estando ciêntê dâ
obrigatoriedade de informar ocorrências postêÍiores. Ressafta, ainda, nâo estar sofrêndo
penalidade de declêraÇão de idoneidadê no âm-bito da administrâÇão Fedêral, Estadual, Municipal
ou do Distrito Eederal, ârcando civil e criminalmentê pela presêntê afirmaÇão.

2.0 - DEcLÀRÀÇÃo dê
licitação.

3.0 - DECLARAÇÁO dê
convocâtó!10,

aceitar todas as c1áusulas do
nêIê estipuladas.

NOME /ASS INATURÀ/CÀRGO
Rêpresentante legal do proponênte

.E
"Y'''

OBSERVAÇAO:
AS DECLAFÀÇÕES DEVERÀO SER ELÀBORÀDÀS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CÀSO.



REF.: PREGÃO PRESENCIAL N' OOO2O/202I
PREEEITURÀ MUN]CIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ:

IIECLARÀÇAO de ê.laboraÇào indepêndentê oe proposLa

constituído dê (idêntificaÇão completa do ficitante
(licitante/coosórcio) , parâ fins do disposto no itêm 7
AOA20/2021,, dêc1ara, sob as penas da lei, em espêciâ1
que:

EOLHA 02 /02

do consórcio), dor:avante denomiDado
,1. do Edital do Pregão Prêsêncial n"
art. 299 do Código Pena1 Brasileiro,

4.0

(idêntificaÇão complêta do represêntante do licitantê), como represêntantê dêvidamêntê
ou
.5
o

a) a proposta apresentada pâra participar do Pregão Presenciaf ^o AAO2O/2027 foi e.laborada dê
inaneirâ independêntê pelo licitante, e o contêúdo da proposta não foi, no todo ou em patte,
dirêta o indiretamentê, informado, discutido ou recebido dê quâ1quer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Pr:êsencial oo OO02A/2O27| por qualquêr meio ou por qualquêr pêssoa;

b) â intenÇão de apresêntar a proposta êfaborada para particj-par do Pregão Prêsencial no
OOO2O/2021' não foi informôda, discutida ou rêcebida dê qualquer outro participante potência1 ou
de fato do Prêgão Presêncial t" 00020/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) quê não tentou, por qualquer meio ou por qualquêr pessoa, inffuir na dêcisão dê quâ.Iquêr
outro palticipante potêncial ou de fato do Pregáo Presencial n' 00020/202L quanto a participar
ou nào dâ referida 1-Lcitaçào;

d) que o conteúdo da proposta aprêsêntada para participar do Pregáo PrêsenciaL n" 00A20/202L
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamênte, cômuni-cado ou discutido com qualquer
outro participânte potencial ou de fato do Prêgáô PreseDcia-I n" 00020/2027 antes da adjudicaÇão
do obieto da referida licitaÇào;

e) quê o conteúdo dâ proposta apresentada para participaÇão do Pregão Presência1 n' OOO20/2O2I
não foi, no todo ou em parte, dirêta ou indiretômente, discutido ou rêcêbido de qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Mogeiro antês da abertura oficial das propostas; ê

f) que está plênamente cientê do teor e da extênsão destê declaração e que detém plênos podêrês
e informações para firmá-la.

Locâ1 e Data

NOME/ÀSSÍNATIRÂ/CARGO
Reprêsentante legal do proponênte

OBSERVÃÇÃO:
ÀS DECLÀRÀÇÕES DEVERÃO SER ELABORÃDÀS EM PAPEL TÍMBBÀDO DO LICITANTE, OUANDO FOR O CASO



ESTàDO DÀ

1.0 - DECLARÀÇÃO DE REGULÀRIDADE para habifitaÇão prêvisto nô Art. 4", Tnciso VTI, da Lei
L0.520 /02 -

Local e Dêta

O proponênte acima qualificado, dêclarâ, êm conformidade com o disposto no Àrt. 4ô, Inciso VII,
da Lêi 10.520102, que está apto â cumprir plenamente todos os requisitos de habilitaÇão exigidos
no respectivo instrumento convocatório que reqê o certame acima indicado.

PREFEIfl'RÀ I'I'NICIPÀI DE IPGEIRO
COMTSSÀO PERIG}IENTE DE LICITÀÇã,O

Ã}IEXO III - PREGÀO PRESENCIÀI N6 OOO2O / 2O2L

MODELOS DÀ DECLARÀÇÃO DE REGULARIDADE - HÂBTLITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCTAL NO AAO2O/202I
PREEEITURA MÚNIC]PAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

NOME/ASS]NÀTURA/CAÀGO
Rêpresentante legal do proponêntê

OBSERVAÇÃO:
A DECLARÀÇÃO DEVERÁ SER ELABORÃDA EM PÀPEL TIMBRÂDO DO L]CITÀNTE, QUANDO FOR O CÀSO.

.*'

Er:l



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PRETEÍT('RA MT'NICIPÂI DE I'IOGEIRO

coMrssÃo PERI{A!|BNEE DE LtcIIÀÇÃo

ÀNEXO rv - PREGÃO

MINUTA DO CONTRÀTO

CONTRÀIO No: ..,./

PRESENCIÀI N" OOO2O/2021

. . -cPú

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITUB.A MUNICIPAL DE
MOGEIRO E ., PARÀ FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRúMENTO NA FORI4A ABAIXO I

Pê1o prêsênt.e instrumênto dê contrato, de um lado prefeitura Municipal de Mogêiro - Av.
Presidênte João Pêssoa, 47 - centro - Mogêiro - pB, cNpJ n' 08.866.501/0001-6?, neste ato
reprêsentada pelo Prefêito Antonio José Ferreira, Brasifêiro, Casado, Empresario, lesidêntê e
domiciliado na sitio PiEtâdo de cima, 138 - Area Rurat - Mogêiro - pB, cpF no 840.199.644-91,
Cartêira de Identidadê n" 3360118 SSPPA, doravante simpfêsmente CONTRÀTANTE, e do outro lado

., CNPJ n" ., neste ato reprêsentêdo
por .... resi.dente ê domiciliado na ....
CPF n' . , Carteira de fdêntidade
as partês contratantes assinar o prêsênte
seguintes:

tro . . . ., doravantê simplesmêntê CoNTRÂTADO, decidiram
contrato, o qual se rêqêrá pelas c1áusulas e condições

CtÁ,gulÀ PRIUEIRÀ - Dos FT,NDÀuENToS:
Estê contrato decorre da ticitaÇáo modalidadê Pregão PrêsênciaL n" OOO2O/2021, processada nos
termos da Lei Fêde!41 no 10.520, de 17 de Ju1ho dê 2OO2 e subs j-diâriamente a Lei Eedêral n"
8.666, dê 21 de Junho de 1993; Lei Complêmêntar no 123, dê 14 de Dezernbro dê 2OO6i Decreto
Municipal no 016, de 10 dê Novembro dê 2006; e legislaÇão pertinentê, consideradas as alteraÇõês
posteriores das refêridâs normâs.

CIÁUSULÀ SEGT'NDÀ - DO OB.]ETO:
O PTCSENTê ContTato tem poI objeto: CONTRÂTAÇÃO DE EMPRESA PARÂ AoU]sIÇÃo DE APARELHoS DE AR
CONDÍCIONADO SPLIT CONFORME ANEXO, PÃRÀ USO EM DIVERSAS SEVRETÃRIAS DESTE MUNICIPIO.

O fornecimento dêverá ser executado rigorosamêntê de acordo com ês condiÇões êxprêssas nêstê
instrumento, proposta apresêntâda, especificâÇões técnicas correspondentês, processo de
licitaÇào modafidadê Pregão Presencial 

^" OOO2A/2021 e instruÇões do Contratante, documêntos
essês que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcriÇão; ê
será realizado na foÊna parcefada,

cLÁusu.À rER@rRÀ - Do \nIoR E pREços:
O valor total deste contrato, a base do preÇo proposto, é de Rg

ctÁtsttÀ QITARIÀ - Do REArrsrÀüErrro:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de u]n ano.
Dentro do Prazo de viqência do contr:ato e mediantê solicitaÇào do contratado, os preços poderáo
sofrel reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporÇão da variâçáo verj.ficada no ÍpCÃ-
IBGE acumulado, tomando-sê por basê o mês de aprêsentaÇáo da respêctiva proposta, exclusivamente
para as obrigaÇões iniciadas ê concluidas após a ocorrênciâ da anualidadê.
Nos rêâjustês subsequêntês ao primeiro, o interrêgno rninimo dê um ano será contado a partir dos
efêitos financeiros do úItimo reajustê.
No caso de atraso ou nâo divulgâÇão do indicê dê reajustamento, o Contratante paqará ao contratado
a importância câlcu1ada pê]a úftima variâÇáo conhecida, liquidando a difêrênÇa corrêspondentê
tâo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar mêmória dê
cá1cL1]o leferente ao reajustamento dê preços do valor rêmanescente, semplre que este ocorrer.
Nas aferiçóes finâis, o indice utilizado pâra reajustê sêrá, obrigatoriamênte, o definitivo.
Caso o indice estabêIecido para reajustamênto venha a sêr extinto ou dê qualquer forma não possa
mais ser utilizâdo, sêrá adotado, em substituição, o que viêr a ser determinado pêla legislaÇáo
entáo em vigor.
Na ausência de prêvisào fêgâ1 quanto ao indi.ce substituto, as partês elegerâo novo indicê
oficial, para rêajustamento do prêÇo do val.or rêmanescente, po! meio de termo aditivo.
O reajustê poderá sêr realizado por apostil.amênto.

cLiíugUI.À QUINTà - Dà DoTÀçÃo:
As despêsas corrêráo por conta da seguintê dotaÇâo, constânte do orÇamênto viqênte:

íE



Rêcursos Próprios do MunicÍpio dê Mogeiro: LEI MUNICIPÀL N" 340/2a27 02.010 GÀBINETE Do PREFEITO
02.O2O SEC DE ÀDMTNISTRÀÇÁO E PLANEJÀMENTO A2020,04.722.2003.1096 AQUIS. DE MEVEIS E EOUIP. PARÀ
SEC. DE ÀDM E PLANEJÃM
02.O3O SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESO, LÀZER E TURISMO 02030.1,2.2006.2948 MANUTENÇÀO DA SEC.
EDUCAÇÀo, cuLT, EsP, LÀZER E TURTSM 4.4.90.52.00.00 111 EourpAMENTo E MÀTERTAL PERMÀNENTE 02.040
sEc. MUNTCIPÀL DE SÀUDE 02040.10.1,22-0004.2920 MÀNUTENÇÃo DAs ÃTrvrDADEs DÀ SECRETARIÀ DE SAúDE
02040.10.301.2007.1041 ÀQrSrÇÃo DE MOVETS E EQUrp. pÀRÀ SEC. DE SÃUDE 4.4.90.52. OO.0o 211
EOUIPÀMENTO E MÀTERIÀL PERMÀNENTE O2O4O.1O.3O1.2OO?.2042 MÀNUT DÀS ATIVIDADES DO EUNDO MUNICIPAL
DE SÀUDE 4.4.90.52.00.00 214 EQUIPÀXENTO E MÀTERIAL PERMÀNENTE 02.O5O SEC. DE ACÀO SOCIAL FMÀS
42A5A.A8.244.2A08.2040 MÀNUT. ATIVIDÀDES DA SEC.DE ACAO SOCÍAL 02.060 SEC. DE IND. COM. COMPRÀS
E TRÀNSPORTES 02.O7O SEC. ÀGRIC. MEIO À}4BIENTE, PESCA E PECU 02.O8O SEC. DE TNDUST. COMERCIO E
TNEBÀ ESTRUTURÀ 02.140 SECRETARIÀ DE FINANÇAS 4.4.90.52.00.00 OO1 EOUIPÂMEN'I'O E MÀTERIÃL
PERMÀNENTE

crÁusur.À sE)mÀ - Do PIGÀI&NrIO I

O pagamênto será efetuado na Têsouraria do Contratante, mêdiante procêssô reqular, da
maneira: Para ocolrer no prazo de trintâ dias, contados do periodo de adimplêmênto.

Sêguinte

crÁrr$rLÀ gÉrnq. - Do pRÀzo E DÀ t{tcfNcrÀ:
O prazo máximo de êntrêga do objêto ora contratado,
hipótesês previstas no Art. 5?, s 1", da Lei 8.666/93,
da êmissão do Pêdido dê Compra:
a - Entreqa: Imedj.ata.
A vigência do prêsente contrato sêrá deteminada: até
considerada da data de sua assinatura.

que admite prorrogaÇão nas cond_iÇôes ê
está abaixo indicado ê será considerado

crÁt ssr.À orrÀvÀ - DÀs oBRrcÀÇôEs Do coNm,ÀTÀNTE:
a - Efetuar o pagamento rêfativo ao foroecimento efêtivamente rêâ-Iizêdo, de âcordo com as
rêspectivas c1áusulas do prêsente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários pâra o fiê] fornecimento contratado;
c - Notificar o Contrâtado sobrê qualquêr irregularidadê êncontrada quanto à quaLidade dê produto
fornêcido, êxercêndo a mais âmpla e comp-Ieta fiscalizâÇão, o que não êxime o Contrâtado de suas
responsabi lidadês contraLuais e Iêgdis;
d - Designar rêprêsêntantês com atribuiÇÕes de Gestor e Fiscat dêste contrato, nos termos da
norma vigênte, espêciafmente parô acompanhar e fiscalizar a sua êxêcução, respectivamêntê,
permitida a contratação de tercêiros para assistência e subsidio de informaÇôês pêttinentes a
essâs atrlblriÇóes.

crÁusur.À NoNÀ - DAs oBRrcAçõEs Do coúTnÀrÀDo:
a - Exêcutâr devidâmênte o fornecimento descrito na C1áusu]a correspondênte do presente contlato,
dentro dos mêIhores pa!âmêtros de qualidade estabêfêcidos pala o ramo dê atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipufados;
b - Responsabilizâl-se por todos os ônus e obrigaÇôes concelnentes à IêgislaÇão fiscal, civil,
tributária ê trabafhistâ, bêm como por todas as despesas e compromissos asslrmidos, â quâlquer
título, perante seus fornecedorês ou têrceiros em razão da execuÇào do objeto contratado;
c - Manter prêposto capacltado e idôneo, aceito pê1o Contratante, qLrando da execuÇáo do contrato,
que o rêpresentê integralmênte em todos os seus atos,.
d - Permitir e facilltar a fiscalizaçào do Contratante dêvendo prestar os informes ê
esclarecimêntos solicitados ;
ê - será responsáve1 pê]os danos causados diretamênte ao Contratantê ou a terceiros, decorrêntes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nào excluindo ou reduzindo êssâ responsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pêIo órgáo intêrêssâdo;
f - Não cedêr, transfêrir ou subcontratar, no todo ou em partê, o objêto deste lnstrumento, sêm
o conhecimênto ê a devida autolizaÇão exprêssa do Contratante;
g - Manter, durantê a viqência do contrâto, em compatibilidade com as obrigaÇôês assumidas,
todas as .condlÇóes de habilitaÇão e qualificaÇão êxigidês no respêctivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documêntos nêcessários, sempre que so]icitado.

cuiusul,À DÉcrra - DÀ ÀI.TERÀçÀo E REscrsÃo:
Estê contrato poderá sêr alterado com a devida justificativa, unifateralmêntê pelo Contratante
ou por acordo entrê as paltes; nos casos prêvistos no Art. 65 e será rescindido, de pleno
dirêito, conforme o disposto nos Arts. 1'1 , 'tB e 79, todos da Lei 8.666193.
o Contratâdo fica obrigado a aceitar, nas mêsmas condiçõês contratuais, os acréscimos ou
supressõês que sê fizerem nas compras, até o respectivo limitê fixado no Art. 65, s 1" da Lei
8.666/93- Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelêcido, salvo as supressõês
resultantês de acordo cêlebrado êntre os contratantes.

o final do exercicio financeiro d.ê 202L,

â5r

e preceitos ]êgals, sujeita o

CIÁt,Su.À DÉcD,lr PRnaIRÀ - Do RECEBIuENTo:
Executado o presentê contrato ê observadas as condi.Ções dê adimplemento das obrigaÇóes pact
os procedimentos e prazos para recêbêr o seu objeto pê.Io Contratantê obêdêcerão, conf
caso, às disposiÇôes dos Ãrts, '13 a'76, da Lei 8.666/i 93.

CIáUSu.À DÉclra, SEGI,NDÀ - DÀs PET{AJ.IDÀDES:
A recusa injusta em deixar dê cu-nprir as obrigaÇóes assumidas
Contratado, qarantida a prévia defesa, às seguintês pênatidades previstas nos Àrts. 86 ê 8t, da
Let 8.666/931 a - adveltência; b - mufta de morâ de O,5g (zero virgula cinco por cent.o) aplicada



sobre o varor do contrato por dia de atraso na entrêgâ, no inicio ou na exêcuçâo do objeto
contratado; c - multa dê 109 (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total
palcj.a1 do contratoi d - s imultâneamênte, qualquer das penalidades cabíveis fundamêntâdês
Le! 8.666/93 e na Lei 1,0.52A/02.

ora
ou
na

cráusrrr.À oÉcnn mncetna, - DÀ coMpENsÀÇÀo Frt{ÀNcErRÀ:
Nos câsos dê êventuais atrasos dê pagamento nos termos destê instnmento, e dêsde quê o Contratado
não tênha concorlido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇão financeirâ,
devida desde a data limitê fixada pâra o pagamento até a data correspondênte ao êfetivo pagamento
da parcela. Os êncarqos moratórios devidos êm râzão do atraso no pagâmênto serão calcu-lados com
utj-lizaÇão da seguinte fórmuta: EM: N x Vp x 1, ondê: EM = êncargos rnoratórios; N: número de
dias entrê a data prêvista para o pagamento ê ê do efêtivo paqamênto; Vp - valor da parcela a
ser pagra; e I: indice de compensaÇão finânceira, assim apurado: I = (TX = 1OO) + 365, sendo TX
= per:centual do lPCA-IBGE acumufado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo indicê
adotado pelo Govêrno Fedêraf que o substitua. Na hipótêse do referido indice estabêIecido parâ
a coÍnpensâÇão financeiia venha a ser êxtj-nto ou dê qualquer forma não possa mais sêr utilizado,
será adotado' êm substituiçáo. o quê vier a ser dêtêrrÂinâdo pela legi.sl.aÇão êntão em vigo!.

cússul.À DÉcn'n euARÍÀ - Do FoRo:
Para dirimir as quêstôês decorrêntes deste contrato, as partes eleqêm o Foro da Coihârca de
Itabaiana.

B, por estarem dê pleno acoÍdô, foi lavrado o
assinado pê1as partes ê por duas têstemunhas.

TESTEMUNHÀS

presente contrato êrn 02(duas) vias, o qual vaa

Mogêiro - PB,

PELO CONTRÂTÀNTE

de dê

PELO CONTRÀTADO




