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O Órgáo Realizador do Certamê âcima qualificado, inscrito no CNPJ 08,866,501,/0001-67, doravante
dônoEinado si-qrtêsúaÍrtc ORC, ê que nestê ato é tarüem o Órgão Gerenciador responsáve1 pela
conduÇão do conjunto de procêdimentos do presente rêgistro de preÇos e gerenciamênto da Ata de
Rêgistro de PreÇos dêlê dêcorrênte, torna púb1ico para conhecimento dê quantos possam interessar
que fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipê dê Apoio, as 11r00
holas do dia 19 de MarÇo de 2021 no endereÇo acima indicado, licitaÇão na modatidade Pregão
Presencial
OOO22/2027, tipo menor: prêÇo, ê sob o rêgimê dê tarefa; tudo dê acordo com este
j-nstrumento^"ê êm observância a Lei Eederal n' 10.520, de 17 dê Jufho de 2002 e subsidiari amente
a Lei Fêderal n'8.666, de 21 de Junho de 1993i Lêi Coftplêmentar no 123, de 14 dê Dezênüro de
2005; Dêcreto Federal no 'l .892, de 23 de Janeiro dê 2013; Dêcreto Municipal n' 016, de 10 de
Novenbro dê 2006; e legi.sLaÇão pertinente, coosideradas as alterações posteriores das referidas
normâsi conforme os critérios ê procedimêntos ê sêguir dêfi-nidos, objetivando o Regi.stro de
PTEÇOS PATA: CONTRÀTAÇÀO DE EMPRESA NA PRESTÀÇÃO DE SERVTÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINÀ TIPO TFÂTOR
DE ESTEIRÀ PÃRÀ ÀTENDER AS MECESSIDÀDES DAS DIVERSAS SECRETÀRIAS DESTE MUNICÍPIO.

1.0. DO OBJEIO

1.1.Constitui objeto da prêsênte ficitaÇão:
LOCAÇÃO DE MÁQUTNA

DESTE

MUN

CONTBÀTAÇÁO DE EMPRESÀ NA PRESTÀÇÃO DE SERVIÇOS DE
ATENDER ÀS MECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS

TIPO TRÀTOR DE ESTE]RÂ PARA

ICÍ PIO.

1.2.4s êspecificaÇôes do objêto ora -ticitado, encontram-se devidamente detafhadas no
corrêspondênte Termo de Refe!ência - Anexo I destê instnumênto, onde consta, inclusivê, a
estimativa dê quantidadês a sêrêm contratadas pelo ORC. O presente certamê objêtiva selecional
a proposta mais vantajosa vj-sando formâl Sistema de Registro de PreÇos parâ contrataÇões futuras.
1.3.O Rêgistro dê PreÇos sêrá formalizado por intêrmédio da Ata de Registro dê Preços, nos
têrmos do Ànêxo TV e nas condiÇões prevj-stas neste instrumênto.
1.4.Os prêÇos rêgistrados nestê procedimento, terão â validadê de 12 (doze) mesês, a partir da
data de publicaÇâo do êxtrato dâ Atâ dê Rêgistro de PreÇos na imprensa oficial, ê â êxecução do
objeto orâ licitado será de acordo com as necessidades do oRC no rêfêrido pêríodo.
1.5.À contrataÇão acima dêscritâ, quê sêrá procêssada nos têrmos deste instrumênto convocatório,
especificaÇôês técnicas e informaÇôes complementârês que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidadê da devida efetivação de serwiço para suprir demanda êspecífica -

TIPO TRÀTOR DE ES?E]RÀ
consideTada opoltuna ê
imprescindivel, bem como relevantê medida de intêresse público; e aindâ, pela necessidade dê
desenvolvimento dê aÇôes conti-nuadas pâra a promoÇão de atividades pertinentês, visando à
max.imizaÇão dos recursos em relaÇão aos objetivos progrômados, observâdas as diretrizes e metas
deflnidas nas ferramênEas de planejamento aprovadas.
CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ NÀ PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS DE LOCÃÇÃO DE MÁOUINA
PABA ATENDER ÀS MECESSIDÀDES DAS DIVERSÀS SECRETÀRIAS DESTE MUNICÍPÍO -,

1.6.Safiênta-sê quê na rêfêrida contratação, não sêrá concedido o tratamento diferenciado e
simpfificado para as Microempresas e Empresas de Pêguêno Portê, nos têrmos das disposiÇôês
contidas nos Àrts. 4'7 e 4e, da Lêi Compfêmentar no 723/2006, por esEâÍem prêsentes, isolada ou
s imul taneamente, as situaÇõês prêvistas nos incisos fI
ê III, do Art. 49, do mesmo diploma
Iegal.

2.0.Do r,ocÂr E DÀTÀ E DÀ rMpucNÀçÃo Do EDrrÀr
2,1,Os envê1opes contendo a documêntâÇão rêlativa à proposta de preÇos ê a habilitaÇão parâ
êxêcuÇáo do objeto dêsta licitâÇão, devêrão sêr êntrêquês ao Pregoeiro até âs 11:00 holas do
dia 19 de MarÇo dê 202L, to endereÇo constante do prêànbu1o deste instrumento. Nêste mesmo
local, data ê horário será realizada a sessão pública parâ abêrtura dos referidos envelopes,
2.2.InfoÍmaÇões ou esclarecimêntos sobre esta ficitaÇào, serào prestados nos horário norma 1s
de expêdiente: das 08:00 as 12:00 horas.

,f

2.3.Qua1quer pessoa - cidadão ou ficitante - poderá solicj-tar esclarecj.mentos, providências ou
impugnar o ato convocatório deste certame, se manifestada por escrito e dirigida ao Plegoeiro,
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimênto das propostas.
2.4.CabeÍâ ao Prê9oêiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração deste ato
convocatório ê seus anexos, decidir sobre a petiÇâo no prazo de até 24 (vinte ê quâtro) horas,
considerado da data em que foi dêvidamênte rêcêbido o pêdido.
2.5.A respêctlva pêtiÇão será apresentada da seguinte forma i
2.5.1.Protoco1izando o original, nos horários de expediênte acima i.ndicados, exclusivamente no
sêguintê êndereÇo: Av, Presidentê João Pêssoa, 47 - Cêntio - Mogêiro - PB.

3.0. DOS EI,EMENTOS PÂA,À LTCITÀÇÀO
Aos participantes, serào fornêcidos os seguintes êlementos:
l.ANEXO I - TERI.,!O DE BEEERÊNC]À - ESPECÍEICAÇÕES;
3.1- 2.ANEXO ]I . MODELOS DE DECI,ARÂÇÕES;
3.ANEXO IIl - MODELO DE DECI.ARÀÇÃO DE REGULÀRIDÀDE - HÀBILITÀÇÃO;
4.ANEXO IV _ MINUTÀ DA ATÀ DE REGISTRO DE PREÇO;
3.1. s.ANEXO V - MINUTA DO CONTRÀTO.
3.2. A obtenção do Edital poderá ser feita da seguinte forma:
l.Junto ao Pregoeiro: qratuitamêntê; ê
2,Pelos sites: wlrw.mogeiro.pb.gov.brllicitacoes; w\./w. t.ce. pb. gov. br
'I. O.DO

SUPORTE I.EGÀI

4.1.Esta licitaÇão reger-se-á pela Lej. Eederal n" 10.520, de 17 dê Julho dê 2002 ê
subsidiariamente a Lei Federal no 8.666, dê 21 dê Junho dê 1993; Lei Comp-Ienentar n' 123, de 14
de Dezeribro de 2006; Decreto Federal t" '7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Dêcrêto Municipal no
01.6, dê 10 de NoveÍibro de 2006; ê fegislaÇão pertinente, consideradas as alteraÇôes postêriores
das refêridas normas; quê ficam fazendo partês intêgrântês dêstê instrumênto, independente de
transcrição.
s.O.DO PRÀZO E DOIÀÇÂO
5.1.O prazo máximo para

a execuÇão do objeto ora licitado, confolme suas características e as
necessldades do ORC, e que admite prorrogação nos casos prêvistos pêIa Lei 8.666/93, está abaixo
indicado ê será consj,derado a partir da emissão da Ordem dê Serviço:
Ínicio: Imediato,
Conclusão: 9 (nove) meses.
5.2.O sêrviço sêrá êxecutado dê acordo com as especificaÇõês definidas no correspondêntê Temo
de Referência1, anexo a este instnrmento.
5.3.O prazo de vigência do correspondente contlato sêrá dêterminado: até o final do exelcÍcio
financej-ro de 2021, considerado da data dê sua assinatura; podêndo sêr prolrogado nos teflnos do
Art, 57, da Lei 8.666/93,
5.4.4s despesas decorrentês do objêto deste certame, corrêrão por conta da seguinte dotaÇão:
Rêcu!sos Próprios do Munj.cípio de Moqeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02.030 SEC. DE EDUCAÇÁO,
CULTURÀ, ESP, LAZER E TURISMO 02.O4O SEC. MUNIC]PAL DE SAÚDE 02.O5O SEC DE ÀÇÃO SOCIAL 02.O7O
sEc. AGRTC. MErO AMB]ENTE, PESCA E PECU 02070.20.122.2A70.2066 MÂNUT. ATrV. ÃDM. DÀ SEC. DE
AGRIC. E MEIO A}.IBIENTE 02.O8O SEC. DE INDUSI. COMERCIO E INFRÀ ESTRUTURÀ 02080.15.452.1025,2079
MÀNUTENÇÁO ÀTIVIDADES SERVIÇO DE LTMPEZÀ URBANA O2O8O .15 . 452 .20 O 9 . 2 O 7 3 MANUTENÇÃO ATIVIDADES
ADMINISTRATTVAS DA SEINFRÀ

3.3.90.39.00.00

OO1 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURTDICÀ

5,5,Ouando a validade da Ata de Registro dê PrêÇo ultrapassar o exercicj.o financêiro atual, as
despesas decorrentes de evêntuâis contrataÇões futuras, correrão por conta das lespectivas
dotaÇões previstas no orçanento do exercicio financeiro posterior.

6.0.DÀS COTDIçõES DE PÂRETC I PÀçÀO
6.1.Os proponentes que desejarem participar dêste certame dêvêrão entregar ao Prêgoeilo dois
ênvelopês fêchados indicando, respectivamente, PRoPoSTA DE PREÇos e DoCUMENTÀÇÃo, dêvidamentê
ldentificados, acompanhados da r:espêctiva decfaraÇão dê cumprimento dos requisj.tos de
habilitaÇão, nos termos definidos neste instnrmênto convocatório.
6.2.4 participação nêstê cêrtamê é aberta a quaisquer interessados, incfusive as Microêmpresas,
Empresas dê Pêqueno Porte e Equipârados, nos termos da 1êgislação vigente.
6.3.Náo pôderão partj.cipar os interessados quê sê encontrem sob o regime falimêntar, empresas
êstrângêirâs quê não funcionêm no pais, nem aqueles quê tênham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratal com a ÀdministrâÇão Pública ou que êstejam cumprindo â sanÇâo de suspensão
do dirêito de licita! ê contratar com o ORC.
6.4.Os licitantes quê desejarêm enviar seus envelopes Proposta de PrêÇos e DocumentâÇão via
postâI - com Ãviso de Recebimênto AR -, devêrão remetê-Ios êm têmpo hábi1 âo êndêreço constante
do preámbu1o deste instlumento, aos cuidados do Pregoêiro - Elaviano C1êbson Àraújo. Não sendo
rigorosamênte observadas as êxigêocias deste item, os rêspêctivos envefopes não serão acêitos e
portânto, desconsidêrado para efej.to de participação no certâmê'
o Iicitantê,
6 .5.ouando obsêrvada â ocorrênciâ da entrêga apenas dos envêlopes junto ao Prêgoeiro, sêm a
p êrmânência de representante credenciado na rêspêctiva sessão púbIica, ficârá subêntendido que
o
6

licitante abdicou da fase de lances verbais
6.É vedaoa á participaÇào em consórcio.

?.0.DÀ

REPRESENTÀçãO

E

DO CaEDENCf-ÀÀ{EN'TO

1.1.o licitante deverá se aprêsêntar, para credenciamênto jLrnto ao Pregoêi ro, quando fo r caso,
através de um rêpresêntantê, com os documentos que o crêdenciam a pa rt.icipar deste proced imen to

licitató.io,
inclusive com poderês para formulaÇão dê ofêrtâs e Iancês verbais, Cada licitante
caedenciará apenas uIIr representante quê será o único admitido a intervir nas fases do ceatame
na forma prevista nêste instrumentô, podêndo sêr substituído postêriormêntê por outro dêvidamente
credenciado.
1.2.Para o credenciamento deverão sêr âprêsentados os sêguj-ntês documentos:
7.2.1.Tratando-se do rêprêsêntantê 1êga1: o instrumento constitutivo da empresa nâ fonma da Lêi,
quando for o caso, devidamentê rêglstrado no órgào compêtênte, no qual êstejam exprêssos seus
poderes parâ exercêr direitos e assumir obrigaÇões em decorrêncj.a de tal investidura;
7.2.2.TraLando-se de procurâdor: a procuraÇâo por instrumênto púb.lico ou particular da qual
constêm os necessários pode!es para formular verbalmente lances, negociar plêÇos, firmar
dêclaraçôês, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos
peltinentes ao cêrtamê; acompanhâdâ do corrêspondentê instrumento de constituiÇáo dâ êmplêsa,
quando for o caso, quê comprove os poderes do nandante para a outorqâ. Na hipótêse de procuraÇáo
sêja particular dêvêrá 9€r raconhccida a fifioâ cú êârtóEio do rêêpêctivo sigrutário.
?,2,3.o rêprêsentantê 1ega1 e o procurador deverão identificar-sê apresêntando docrlnento oficial
quê contenha foto.
7,3,Estês documentos deverão ser entregues ao Prêgoêiro - ântes do inicio da sessáo púb1ica _
em original, por quafquer procêsso dê cópia autênticada por cartório competente, pêIo Prêgoeiro
ou mênbro da Equipe de Apoio.
7,4.4 não aprêsêntaÇão ou ainda a incolrêÇão insanável de qualquer dos documêntos de
crêdênciamento impedirá a particj.paÇão ativa do rêprêsentantê do Iicitante no presente cêrtamê.
Esta ocorrência não inabilitârá sumariamênte o concorrente, apênas pêrderá o direito a
manifestar-sê nas corrêspondentes fâses do procêsso ficitatório.
Para tanto, o Pregoêiro receberá
regularmente do referido concorrente sêus envelopes, declaraÇões ê outros elementos necêssários
à participaÇâo no certamê, desde quê aprêsentados na forlna definidâ nêstê j.nstrumento.
7,5.No momênto de abertura da sessão pública, cada ficitantê, por intermédio do seu reprêsentante
dêvidamentê crêdênciado êntregará ao Preqoêiro, em separado de qualquêr dos envêlopês, a seguinte
documêntaÇão:

5. 1 . DeclarâÇão dê ElaboraÇáo Indêpendente dê Proposta - Anexo II.
7.5.2.Dec1aração dando ciência de que curnpre plenamêntê os rêquisitos de habilitâÇão, conforlne
modelo - Ànêxo III; ê
7 . 5. 3. Comprovação de que o licitante
se enquadra nos termos do Art. 3'da Lei 123106, se for o
caso, sêndo considerado microemprêsâ oL1 empresa de pêqueno porte e recebendo, portanto,
trâtamento diferenciado e sinplificando na forma definida pela Iegisl-aÇão vigêntê. Ta1
comprovaÇão poderá ser feita através da apresentaÇão dê qualque! um dos sêguintês documentos, a
critério do licitante: a) declaiâÇão êxprêssa formalmente assinada por profissional da área
contábi1, devidamênte habititado, b) cêrtidão simplificada êmitida pela juntâ comêrciaI da sêde
do l-icitantê ou equival-ênte, na forma da legislaÇão pêrtinente. A ausência da refe!ida dêclaraÇão
ou certidão sinplificada, apenas nêstê caso para comprovâção do enquadramênto na forma da
apenas perderá,
l-egisfaÇão vigêntê, não é suficiente motivo para a inabifj.taÇão do licitante,
durante o presêntê cêrtamê, o direito ao tratamento difêrênciado e simplificado dispensado a ME
ou EPP, previstos na Lei 123106:
?.5.3.1.O Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art. 43, 53", da Lei A.666/93'
destinada a esclarecer se o licitante é, dê fato e de direito, considerado microemprêsa ou
empresa de pequeno portê.
?.6.Quando os envêlopês Proposta dê PreÇos ê Documentação folem ênviados via postal, a
documêntaÇão refacionada nos itens'1 .5.L, '7 .5.2 e 7,5.3 deverá se! apresentadâ dentro do ênvelope
Proposta de PreÇos.
7.

L 0.DÀ PROPOSTA DE PBEçOS
8.1.À proposta deverá ser apresentada em 01(umâ) via, dentro de envelope lacrâdo, contendo
seguintes indicaÇóes no anverso:
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
pRoposrÀ DE pREÇos - pREGÁo PRESENCTAL

N".

as

A0O22/2O21

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS devêrá

conter os sêguintês elementos

8.2.Proposta elâborada êm consonâncj.a com as espêcificaÇões constantes deste instrlmento ê sêus
e1êmentos - Anexo I -, em papel tinlbrado da êmpresa, quando for o caso, âssinada por seu
representante 1egaI, contendo no conrespondente item cotado: discriminaÇão ê outras
cêracterísticas se necessári-o, quântidadê e val.ores unitálio ê total exprêssos em aIgârismos.
8.3.será cotado um único preÇo parâ cada itêm, com a utilizaÇão de duas casas dêcimais. Indicaçáo
em contrário está sujeita a correÇáo obsêrvando-sê os seguintês critérios:
8,3,1.Ea1ta de digitos: serão acrescidos zeros;
8.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digj-to êxcedentê mênor que 5, todo o excêsso será
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dlgito anterior para mais ê os demais itêns
excêdêntes suprimidos.
8.4.4 Proposta deverá ser redigida em .Iíngua portuguesa ê em moeda nacional, elaborada com
a última
clareza, sêm alternâtivas, rasuras, êmêndas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas
datadê e assinada pelo responsável, com indicaçào: do valor total da ploposta em I rasnos,
dos prazos dê êntrêga ou execuÇão, dês condj.Ções dê pagamento, da sua validade quê ã poderá
t j ulgar
ser inferior a 60 dias, e outras informaÇÕês ê obsêrvaÇões pertinentes que o licit
nêcês§árias.

8.5.Existindo discrepância êntre o preÇo unitário e o valor total, resu.Itado da muftiplicaÇào
do prêço unitário pela quantidade, o prêÇo unitário prêvafecêrá.
8.6.Pica êstabelecido que havendo divergência de preÇos unitários parâ um mesmo produto ou
serviÇo, prevalecêrá o de mênol valor,
8.7.No câso de altêr.aÇão necêssátia da proposta feita pelo prêgoêiro e sua Equipê de Apoio,
dêcorrente êxcfusivêmêntê de incorreÇôês na unidadê dê mêdida utilizada, observada a devida
proporcionalidadê, bem como na multiplj-caÇâo e/ou soma de valores, prêvâIêcerá o valor corrigido.
8.8.À não indiÇaÇão na proposta dos prazos de entreqa ou êxêcuÇão, das condiÇôês de pagamento
ou dê sua validadê, ficará subentendido que o ficitante aceitou intêgralmênte as disposiÇôês do
ato convocatório e, portanto, serào considêradas as dêtêminaÇóes nele contidâs para as refelidas
exigências não sêndo suficiênte motivo para â dêsclassificaÇão da proposta.
õ.v.!j Iacu-Ltado ao -Llcatante, aprêsêntar a proposta no próprio modelo fornêcido pê1o ORC, desde
quê esteja devidâmente preenchido.
8.10.N4s licj.taÇões para âquis.içáo dê mêrcâdorias o participanLe indicará a origêm dos produtos
ofertados. A evêntual fô1ta da refe!ida indicaÇão não desclassificará o ficitantê.
8.11.Será dêsclassificada a proposta que dêixar de atêndêr as disposiÇóes deste instrumênto.
9. O.DÀ EÀBILUAçÂO

9.1.Os documentos nêcêssárj.os à habilitaÇão dos licitântês, deveráo se! apresentados em 01
via, dentro de envefope lacrado, contêndo as seguintes indicaÇôes no anvêrso:
PREFEITURA MUNICIPÀL DE MOGEÍRO
DOCUMENTÀÇÃO _ PREGÁO PRESENCIAL

NO

(uma)

00022 /2021

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE

DOCUMENTAÇÃO

deve!á contêr os sêguintês elementos

. PESSOA .]URÍDTCÀ:

9.2 .1.Prova dê

inscriÇáo no Cadastro Nacional dê Pessoa Jurídica - CNP,I.
.2,Provâ dê inscriÇão no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede do
11c itante.
.3.Ato constitutivo, êstatuto ou contrato social em viqor, devidamêntê registradô, êm se
tratando de sociêdadês comerciais, e, no caso de sociedadês por ações, acompanhado de documeDtos
de ê1êiçáo de seus administradorês . InscriÇão do âto constitutivo, no caso dê sociedadês cj.vis,
acornpanhada dê prova de diretoria em exercício. Decreto de autorizaÇão, em se tratando dê emprêsa
ou sociedade estrangeira êm funcionâmênto no Pais, e ato dê !egistro ou autorizaÇão paÍa
funcionamento expêdido pelo órgão competente, quando a âtividade assim o exiqir. Registro
comercial, Do caso de emprêsa individuâ1. Estâs êxigências não se aplicam ao Licitantê que,
quando da etapa de credenciamento no certame, já tenha apresentado de forma regular nos termos
do presêntê instrumênto convocatório, a rêfêrida docunêntaÇão solicitada neste subitem.
9.2.4.8a1ônÇo patrimonial ê dêmonstraÇôês contábeis do último exercicio sociaf, já êxigíveis e
âpresentados na forma da lei, com indi-caÇôo das páginas corrêspondentês do fivro diário êm quê
o mesmo se encontra, bem como apresêntâção dos competentes terftos de abêrtura e encelramento,
assinados por plofissional habilitado e dêvidamêntê rêgistrados na junta comercial competente,
vêdada a suâ substituiÇão por baLancetês ou balanÇos provisórj-os. Tratando-sê dê empresa
constituida há mênos dê um ano, ou aquefa que ainda não tenha realizado o fechamento do seu
primêiro âno dê existência no prazo Iegal, poderá apresentar o BafaÇo de Aberturâ assj-nado pol
profissional habilitado ê dêvidamêntê reqistrado na junta comercial compêtêntê.
9,2,5.Rêgu.Iaridadê para com â Fazenda Fêdêral
Certidâo Negativa dê Débitos Relativos aos
Tributos Eêdêrais e à Dívida Ativa da União.
9-2.6.Certidões negativas das Eazêndas Estaduaf e Municipal da sedê do ficitante, ou outro
equivalente, nê forma da Iêi.
9,2 , ? . ComprovaÇão dê regularidade relativa âo Eundo dê Garantj.a por Tempo de ServiÇo - FGTS,
aprêsêntândo o respectivo Cêrtificado de Regufaridade fornecida pela Caixa Econômica Federal.
9.2.8.Prova de inêxistência de débitos inadiÍnplldos pêlante a JustiÇa do Trabalho, mêdj.ante a
aprêsentaÇão de Certidão Nêgativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidâção das Leis do TrabaLho, aprovada pefo Decreto-Lei no 5.452, dê 1" dê maio de 1943.
9 . 2 . 9. DeclaraÇão do licitante:
de cumprimêntô do disposto no Àrt, 7", Inciso xxxIII, da
ConstituiÇão Fêdêra1 - AÍt. 2'7, Inciso v, da Lei 8.666193; dê supêr\rêniência de fato impêditivo
no que diz respêito à pârtlcipaÇão nê licitaÇão; ê dê sLlbmetêr-se a todas as cfáusulas e
condiÇõês do presênte instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo I1.
9.2.10,Cêrtidáo negativa de falência ou concordâta êxpedida peLo distribuidor da sêde do
licitantê, no máximo 30 (trinta) diâs da datê prêvista para abertura das propostas.
9. 2 . 11 . ComprovaÇão de capacidadê dê dêsêmpenho antêrio! satisfatório,
dê atividadê igual ou
assemelhada ao objêto da licitaÇão, feita através de atêstado fornecido por pessoa jurídica de
dj.reito público ou privado.
9.3.Os documêntos de HabilitaÇão deverão ser organizados na ordêm descrita nêste instrumento,
precedidos por um índice correspondêntê, podêndo ser apresentados êm original, po! qualquêr
processo dê cópia autenticada po.r cartório compêtênte, pefo Pregoeiro ôu mêÍnbro da
ipe dê
Apoio ou pubficaÇão em órgão da lrnprensa oficiaL, quando for o caso, Estando pêr 1
nte
Iêglveis, sem contêr borrões, rasuras, emêndas ou entrelinhas, dentro do prazo de va i
e
quê
êncêrrados êm ênvelope devidamente lacrado e indevassávef, Por ser apênas uma formal
visa facilitar os trabafhos, a ausência do referido indice nâo inabilitará o llc.itaote

9'4.À falta de qualquer documento êxigido, o seu vencimento, a êusência das cópias devidamente
âutenticadas ou das vias originais para autenticaÇão pêlo Pregoeiro ou membro da Equipê dê Apoio
ou da publicaÇão êm órqão na imprensa oficlal, a aprêsentaÇâo dê documentos de habilitaÇão forâ
do enwelope êspecifico, tornará o rêspectivo licitantê inabilitado. Ouando o documento for
obtido via Internet sua lêgalidade será comprovada nos enderêços eletrônicos corrêspondentes .
Poderá ser utilizada, a critério do Prêgoeiro, a documentaÇão cadastraf de fornêcedor, constante
dos arquivos do ORC, para comprovaÇão da autênticidadê de elementos apresêntados pêfo licitante,
quando for o caso.
10. O.DO CRITÉRIO PÀR,À .'I'LGÀÀIENTO

10.1.Na sêIeÇão iniciaf dâs propostas para idêntificaÇão de quais irão passar a fase dê lances
verbais e na classificação finat, obsêr:vadas as êxigências ê procêdimentos definidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preÇo aprêsêntado para o

corrêspondêntê item.
10.2.Havendo igualdade de valorês entre duas ou mais propostas êscritas, e após obêdecido o
disposto no Art. 3", S2o, da Lei 8.666/93, a clâssificaÇão inicial para a fase de lancês verbais,
se fará atrâvés de solteio.
10'3.N4 presêntê licitaÇão - fasê de lancês -, será assegurada como critério de dêsêmpate,
prêfêrência de contrataÇão para as micloêmpresas e êmprêsâs de pequêno porte.
10.4.Para êfeito do disposto nêste instrunento, entêndê-se por empatê - fase de lancês -, aquelas
situaÇõês em que as propostas apresêntadas pefas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
igLlais ou até O5B (cinco por cênto) superiorês ao melhor prêÇo.
10.s.Ocorrendo a situação dê empate - fasê de fancês - conformê acima definida, procêder-sê-á
da seguinte forma:
10.5.1.4 microemprêsê ou emprêsa de pequeno porte mais bem classificada será convocadê para
aprêsentar nova proposta no máximo de 05 (cinco) miÍlutos após o encerramênto dos lances, sob
pêna de prêclusão
10.5.2.Não ocorrendo a contrataÇão da microemprêsa ou êmpresa dê pequêno portê, na fonna do item
antêrior, serâo convocadas as demais remaoêscêntes que por ventura sê ênquadrem na situaÇão dê
êmpate acima definida, na ordem dê classificaÇão, para êxêrcício do mesmo direito;
10.5.3.No caso de êguivalência dê valores apresêntados pelas microempresas e êmprêsas de pequêno
porte que se êncontrem no intêrvalo estabelêcido como situaÇão de empate, será rêalizado sortêio
entrê êIas para quê sê idênt.ifique aquêla quê primeiro poderá apresêntar mefhor ofêrta.
10.6.Na hipótese de não-contrataÇão nos termos acima previstos, em que foi observada a situaÇào
de empate ê assegurado o tratâmênto diferenciado a microêmprêsa e êmprêsa de pequeno portê/ o
objeto licitado será adjudicado êm favor da proposta originalmente vêncedora do certamê.
10.7.4 situaÇâo dê êmpate - fase de lancês -, na forma acimâ definida, somentê sê aplicará
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresêntada por microempresa ou empresa de pequêno

po.tê.

11.0.DÀ ORDEI{ DOS TRÀBÀIJIOS
11.1.Para o rêcêbimênto dôs envefopes e inicio dos trabalhos será observada uma tolerância dê
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para rêcêbimênto dos envêlopês,

outro será aceito,
11.2-Declarada abêrta à sêssão pública pelo Pr.egoeiro, ser.á efetuado o dêvido credênciamento
dos interessados. somente participará ativamentê da reunião um represêntante de cada licitante,
podêndo, no entanto, ser assistidâ por: qualquêr pessoa quê sê interêssar.
11.3.O não comparêcimênto do representante de qualquer dos licitantes não impêdirá â êfetivaÇão
da rêun-ião, sêndo que, a simpfes participaÇão nestê certamê impfica na total aceitaÇão dê todas
as condiÇões estabelêcidâs nêstê Instnmento Convocatório e sêus anexos.
11.4.8m nenhuma hipótese sêrá concedido prazo para a aprêsêntâção dê documentaÇão e/ou
substituiÇão dos ênvelopês ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na rêunião destinada
ao recebimênto das propostas de prêÇos.
11.5.O Pregoeiro recêbêrá dê cadâ representante os envelôpes Proposta dê PrêÇos e Documentação
e a decfaraÇão, separada de quafquêr dos ênvefopês, dando ciência dê que cumpre plenamente os
requisitos dê habilitaÇão.
ll.6.Posteriormentê âbrirá os ênvelopês Propostas de PreÇos, rubricará o seu contêúdo juntamênte
com a sLla Equipe de Àpoio, confêrindo as quanto à validadê e cumprimento das exigências
constantês no instrumênto convocatório e solicitará dos licitantes quê êxâminêm a documentaÇão
nê1es contidas.
11.7. Prossêguindo os trabalhos, o Preqoeirô analisará os documêntos ê âs observaÇôes porventura
formuladas pelos ficitantes, dando-1hes ciência, em seguida, da classiflcaÇão iniciaf, indicando
a proposta dê mênor preÇo e aquêlas êm valores sucêssivos e supêriorês em até dez por cênto,
relativêmentê à de menor valor, para cada itêm cotado. Entrêtanto, sê assim julgar necessário,
podêrá divu.lgar o resultado numâ nova reunião.
11.8.Não havêndo parâ cada item licitado pelo menos três propostas nas condiÇóes acima dêfinidas,
serão clâssificadas as mefhorês propostas subsequêntês, até o máxüno de três, quêisquêr quê
seiam os pÍeÇos of êrec i dos.
11.9.Em seguida, será dâdo início à etapa de apresentaÇão de lances verbais pêlos reprêsentantes
dos licitantês inicialmente classificados, quê deverão ser formulados de forma sucêssiva, em
valores distintos ê decrêscêntes, a partir do autor da proposta de maior preÇ o. Sêrão reali zadas
tantas rodadas dê lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta êtapa p ra ser
interrompida, marcando-se una nova sessão pública para continuidade dos trabalhos,
itério
do Preqoeiro.
11.10.Não serão aceltos lances com vafores irrisórios,
e
incompatívels com o valor
dêvêrão ser êfetuados em uni-dadê monetáriâ nacionâl. À desistência êm apresentar 1an
ê
l-,
nênhum

quando convidado pêIo Pregoeir:o, impfica!á na excfusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o corrêspondente item cotado e na nanutenÇão do último preÇo apresentado, para
efeito de classificaÇào final das propostas.
11,11.Dec1arada encerrada a etapa compêtitiva e ordênadas às propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidadê da primêira clâssificada, quanto ao objêto e vator, decidindo motivadamente a
11,12.Sendo acêitáve1 a proposta de menor preÇo, será aberto o envelope contendo a documentaÇâo
de habilitaÇão somente do Iicitantê quê a tj-ver fornulado, para confirmaÇão das suas condiÇões
habilitêtóriâs.
Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instlumento
convocêtório, o licitante será declarado vencedor, sêndo-lhe adjudicado o rêspêctivo item,
objeto deste cêrtame, após o transcurso da compêtêntê fase recursal, quando for o caso.
11.13.se a oferta nào for acêitável ou se o lj.citante não atender as exigência habilitatórias,
o Pregoeiro êxaminará as ofêrtas subsequêntês, na ordêm dê cfassificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habititaÇão do proponente, e assim sucêssivamentê, até a apuraÇão
de uma proposta quê atênda as disposiÇóês do instrumento convocatório.
11.14.Os Iicitantes que aceitarem cotar seu iteÍr com preÇo igual ao do licitante vencedor na
sequência da classificação do cêltâmê, sêrâo dêvj-damentê relacionados nâ Ata dê Rêgistro de
PreÇos na forma de anexo, objetivando a formaÇáo de cadastro dê rêselva, para o caso de
impossibilidade dê âtêndimênto pêlo primêiro colocado, nas hipóteses previ.stas na norma vigente.
Se houvêr mais de um licitante nesta situaÇão, a classificaÇão sê dârá segundo a ordem da última
proposta apresentada durantê â fasê compêtitiva,
11.15.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão rêgistradas todas as ocortências
ê quê, ao final, será assinadâ pelo Pregoêi.ro, sua Equipê de Apoio e licitantês presentes,
11.16.EÍn decorrência da Lei Comptementar 123l06, a comprovação de regularidâdê fiscal e
trabalhista das microêmpresas ê emprêsas de pequeno porte somente será êxigida para efeito dê
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procêdimênto:
11.16.1.Às microempresas e empresas de pêquêno porte, por ocasiáo da participaÇão nesta
licitação, dêverão apresentar toda a documentaÇáô êxigida para comprovaÇão de rêgularidade
fiscal ê trabalhista, dentrê os documêntos enumerados nêste instrumento para efeito de
HabilitaÇão e integrantes do envelope DocumentaÇão, mêsmo que esta aprêsentê afquma restrição;
11.16.2.Havendo alguma restriÇão na comprovaÇão dâ rêgularidade fiscal ê trabal.hista, será
assêgurâdo o prazo dê 05 (cinco) dias útej-s, cujo termo inicial corrêsponderá ao momento êm que
o licitante for declarado vêncedor, prorrogáveis por igual período, a critério do oRc, para a
regulârizaÇáo da documentaÇão, pâgâmento ou parcelanento do débito, e emissão da êventuais
cêrtj-dôes nêgativas ou positivas com efêito de certidão nêgativa;
11.16.3.À nào-regul.arj- zaÇào da documentaÇáo, no p!ôzo acima previsto, inplicará decadência do
direito à contrataÇão, sem prejuizo das sanÇões prêvistas no Art. 81, da Lei B'666/93, sendo
facultado ao ORC convoca! os licitantes rêmanescentes, na ordêm de classificâção, para assinatura
do contrato, ou levogar a licitação.
11.17,Os documêntos apresentados pêlos lici.tantes no Credencianento e os êlementos constantes
dos envelopes Proposta de PrêÇôs e Docwnêntaçâo que forem abertos, serão rêtidos pelo Pregoeilo
e anexados aos autos do procêsso. No mesmo contexto, o envelope DocumentaÇão, ainda lacrado, do
-Iicitantê dêscfassif-icado ou que não logrou êxito na etapa competltiva que não for rêtj.rado por
seu representante legal no prazo dê 60 (sessenta) dias consecutivos da dâta de homologaÇão do
plesentê certêrnê, será slrmariamentê dêstruido.
12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE

PREçOS

12.1,Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o rêspectivo item lêlacionado no Anexo I
- Termo dê Rêferência - EspêcificaÇôês, na coluna código:
12.1.1.Com indícios que conduzam â uma presunção lêlativa de inexequibi.lidade, pêIo critério
definido no Àrt. 48, 1Í, da Leí 8-666/93, em tal situaÇão, nâo sendo possível a inedj.ata
confirmaÇão, podêrá ser dada ao licitantê â oportunidade de dêmonstra! a sua exequibilidade,
sêndo-fhe facultado o prazo dê 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos pfêÇos,
confoimê parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob penâ dê dêsconsideraÇão do itêm12 . 2 . Salienta-se quê taj.s ocorrências não dêscIâssificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apênâs o item corrêspondêntê.
13.0 . DOS

RECURSOS

13.1.Dêclarâdo o vêocêdor, qualqLler ficj-tante podêrá manifestar imêdiata e motivadamente a
intenÇão de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4", Inciso xVIfI, dâ Lêi 10'520/02.
13.2.O acolhimênto do recurso importará a invâ.IidaÇão apenas dos atos insuscêtíveis de
àproveitamento.
13.3.À fâ1ta de manifestação imediata ê motivada do licitante importa!á a dêcadência do direito
de recurso e a adjudicaçáo do objeto da licitaçáo pêIo Prêgoeiro ao vencedor.
13.4.Dêcididos os recursos, a autoridadê supêrior do oRC fará a adjudicaÇão do objêto da
licitaÇão ao proponênte vencêdor.
13.5.o rêcurso sêrá dirigido à autoridade sLlperior do oRC, por intermédio do Prêgoeiro, devendo
sêr protocolizado o originat, nos horários normais de expêdiêntê das 08:00 as 12:00 horas,
êxclusivamente no seguinte endereÇo: Âv. Prêsidênte João Pessoa, 47 - CeDtro - Mogeiro - PB.
HON4OLOGAÇ.ÉO E ÀD,I,DICÀÇ.ÁO
14.1.ConcIuído a fase competj-tiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a do
de habilitaÇão e obsêrvados os recursos porventura intêrpostos na forma da lêgis1aÇã
o Prêgoêiro emitira relatório conclusivo dos trabafhos desênvolvidos no certame,
autoridade superior do ORC, juntamênte com os êl-ementos constitutivos do processo, n
à Adjudicaçâo ê HomologâÇáo da respectiva licitação, quando for o caso.

14. O.DÀ

nt aÇão

gente,

o-o

a

ários

14.2.À autoridâdê superior do ORC poderá, no entânto, têndo em vista sempre a defêsa dos
intêressês do ORC, discordar ê deixar de homo]ogar, total ou parcialmente, o resultado
apresentado pelo Pregoêiro, levogar ou considerar nula a LicitaÇâo, dêsde quê apresente a devida
fundarnentaÇão exigida pela legislaÇão vigente, resguardâdos os direitos dos ficitantês.
15.O.DA ÀTÀ DE REGISIRO DE

PREÇOS

a licitaÇão pefa autoridade superior do oRC, sêrá forma.Iizâda a correspondentê
Ata de Registro de PreÇos, docrmento vinculativo, obrigêclona1, onde constará o prêÇo a ser
praticado parâ o correspondêntê item, os órgéos inteqrantês ê respectivo fornecedor, coÍu
caractêristicas dê compromisso do mesmo, sê convocâdo, vir celebrar o coÊtrato ou documento
equivalente, para execuçáo do objêto licitado, nas condiÇões dêfini-das nêstê instrumento e seus
anêxos ê proposta apresentada.
15.2.A convocaÇáo pala assinâtuna da referida Ata será feita com antêcêdência mínima dê 05
(cinco) dias consecutivos, prorrogáweis por j.gLlaf pêriodo, quando durante o seu transcurso for
solicitado pêIo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo devidamênte justificado. Col.hidas
as assinaturas, dêverá se! publicado o sêu extrato na imprensa oficj.a1.
15.3,Caso o fornecedor prinêiro co'locado, após convocaÇào, nào comparecêr ou rêcusar â âssinar
a Atâ, sem plejuizo das cominaÇões a êfê previstâs nêstê instrumênto, selão convocados os demais
licitantes rêmanescentes, na ordem dê classificâÇão ê sucessivamente, lnantido o preÇo do priÍneiro
classificado no celtame. O fornêcedor com preÇo registrado, passará a ser denominado Detentor
da Àta de Registro de PrêÇos, após sua devida publicaÇào,
15.4,Sêrá incluído, na respêctiva Ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar o itêm com preÇo igual ao do licitantê vencêdor na sêquência da classificaÇão do certame,
objetivando a formaÇão dê cadâstro de reserva, no caso de impossibilidade dê atendimênto pêIo
primeiro cofocado dâ At.a, nas seguintes hlpóteses:
15.4.1.O rêgistro do folnecêdor for cancefado em dêcor!ência de:
15.4.1.1.Descumprir as condiÇôês da ata de rêgistro de pr:êÇosi
15.4.1.2.Não retirar a nota de êmpenho ou j.nstrumento equivalente no prazo estabêlecido pe-Io
ORC, sêm justificativa
acêitávê],
15.4,1.3.Não aceitar reduzi. o seu preÇo registrado, na hipótese deste se tornar supêrior àqueles
praticôdos no mêrcado; ou
15. 4.1.4 .Sofrer sanÇão prêvista nos incisos III ou IV do caput do Ar!. 87 da Lêi 8,666,/93, ou
no
7" da Lêi 70-52A/02.
15.
cancêIamênto do rêgistro dê prêços por fato superveniente, dêcorrêntê de caso fortuito
ou fo rÇa maior, que prejudique o cumprimento da Atâ, dêvidamentê comprovados e justifj.cados:
15.
.Por razão dê intêrêsse público; ou
4.2.2 .À pêdido do fornecedor 15. 5.Na ocorrência dê cancêlamênto do registro dê pÍeÇos para determinado itêm, Poderá o ORC
plocedêr à nova ticilaÇão para êfêtivar a correspondêntê contratação, sem quê caiba dirêito a
recurso ou indeni zação.
15.6. Sêrão registrados na Àta:
15.6.1.os prêÇos e quântitativos do Iicitante mais bem classificado durante a fasê competitiva;
15.1.Homo1ograda

ê

15.6.2.Na forma de anexo, os licitantes que acêitarêm cotar o item com preÇo iguaf ao do
Licitantê vêncedor na sequêncaa da classiflcação do cêrtame. O referido anexo consiste na
corrêspondênte Ata dê reali-zaÇão da sessão púbIica desta licitaÇão.
15.6.3.A ordem de classi.ficaÇãô dos llcitantes rêgistrados na Ata dêvêrá ser rêspeitada nas

contrataÇÕês.
15.1.É vêdado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata, inclusive o acréscimo de
que trata o s 1'do Art. 65 da Lei 8.666/93.
15.8.À existência de preÇos tegistrados nào obriga a administraÇáo a contlatar, facultando-se a
realizaÇâo de Iicitaçào específica para a aquisiÇão prêtêndida, assegurada prefêrência ao
fornêcêdor rêgistrado êm igualdade de condiÇóês.
15.9.Dêcornido o prazo de vâl-idadê da proposta aprêsêntada, sêm que haja convocaÇão para a
aasinatura da Àta, os licitantês êstarão fiberados dos compromissos assumidos.
15,10.4 rêfêrida Àta dê Registro de Preços lesultante deste certahe têrá a vigência de 12 (dozê)
meses, considerados da dôta de publicaÇão de sêu extrato nâ imprensa oficial.
15,11.4s contrâtaÇôês que sê enquadrarem nas situaçõês efencadas no Àrt. 57 da Lei 8.666193 e
suas alteraÇóes, poderáo ter sua duraÇâo prorrogada, obsêrvado os prazos estabelêcidos na
legislação e as disposiÇões deste instrumento e seus anexos, devêndo sêr dimênsionada com vistas
à obtenÇão de preÇos e condiçôes mais vantâjosas para o oRC.
16.0. DO

GERENCI,à}'EITTO DO SISTEI'N

16.1,4 administraçáo e os atos de contÍofe da Àta dê Registro de PreÇos decorrente da prêsente
licitâÇáo será do ORC, através do Departamênto de Compras, atuando como Gêtenciador do Sistema
de Registro de PrêÇos.
16.2,Caberá ao gêrênciador a rêafizaÇão periódica dê pêsquisa dê mêrcado para comprovaÇão de
vatajosidadê, acompanhando o prêÇo praticado parê o respectivo itêm registrado, nas mêsmâs
condiÇÔes ofertadas, para fins de controfe e, conforme o caso, fixaÇão do valor máximo a sêr
pago parâ a cornêspondêntê contratação.
L7, o.Dos usuÁRros Dà ÀrÀ DE REGrsrRo DE PREÇos
7'7 . 1,À ata de registro de preÇos, durante sLla vigência, podêtá ser utilizada:
7'7 . 1.1.Pelo ORC, que tarnbém é o órgão gerenciador rêsponsáve1 pela administraÇáo

ê

c

de rêqistro dê prêÇos, reprêsentada pela sua estruturâ orqanizacional definida no r
orÇâmento prograna.

1ê da

ctivo

17.1.2.Por órgãos ou entidadês da administraÇão pública não participantês do presente certame,
atêndidos os requisitos deste instrumento convocatório, que fizêrêm adesâo à ata de rêqistro de
preÇos, mediante a ânuência do órgâo gerenciador:
17.1.2.1.os órgáos ê entidadês que nâo participaram do registro de preÇos, quando desejarem
fazêr uso da ata de registro de preÇos, devêrão consultar o órgâo gerenciador da ata para
manifêstaÇão sobre a possibifidade de adêsão;
L'l .1.2,2.cabetâ ao fornecedor beneficiário dâ ata de rêgistro de prêÇos, obsêrvadas as cond1ções
nel-a êstabêlêcidas, optar pela âceitaÇão ou não do fornecimênto decorrentê dê adesão, desde que
não prejudique as obrigâÇôes presentes e futuras decorrêntes da âta, assrmidas com o órqão
qerênciador e órqàos participantes;
17.1.2.3.4s aquisiÇões ou âs contrataÇões adicionais mediante adesâo à ata não podêráo exceder,
por órgão ou êntidadê, a cinquenta por cento do quantitativo do itêm do instrumento convocatório
e rêgistrado na ata do registro dê pnêÇos para o órgão gerenciador e órgãos participantês,
7'l .L.2-4,O quantitativo decortênte das adêsões à atâ não podêrá êxcêder, na totalidade, à mêtada
do quantitativo de cada item rêqistrado nê ata de registr:o de preÇos para o órqào gêrenciador e
órgãos participantes, independentementê do número dê órgãos nâo pârticipantes que aderirem;
17.1.2.5.Após a autorizaÇão do órgão gerênciador, o órqão não participantê dêverá efetivâr a
aquisiÇão ou contrataÇâo soLicitada em até noventa dias, observado o prazo de viqência dâ ata
dê registro de prêÇos;
17 . I . 2 . 6 . Compête ao ór9ão não participantê os atos refativos à cobrança do cgmprimento pê1o
fornecedor das obrigaÇões contratuafmêntê assumidas e a âpticaÇão, obsêtvada a ampfâ dêfesa e o
contraditório, de evêntuais pênalidades decorrêntes do dêscumprimento de clár.rsulas contratuais,
em rêlâÇâo às suas própriês contrataÇôes, informando as ocorrências ao ór:gão gerenciador.
17.2.O usuário da êta, sempre quê desejar efêtivar a contrataÇão do objêto rêgistrado, fará
êtravés dê solicitaÇão ao gerênciêdor do sistemâ dê registro dê prêÇos, mediante procêsso
18.0.DÀ CONTRÀfÀÇÃO
1B.1.As obrigaçôês decorrêntês da execuÇâo do ôbjet'o dêstê cêrtame, constantes da Ata dê Rêgistro
de PrêÇos, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condlÇões estabelêcidas no
prêsênte instrumento e nas disposiÇôês do Àrt. 62, da Lei 8.666/93, e a contraÇâo sêrá formalizada

por intêrmédio dê:
L8.1.1.Ordem dê ServiÇo quando o objêto não envolvêr obrigaÇôês futuras, inclusivê assistência
e garantia.
18.1.2.Ordêm de SêrviÇo ê Contrato, quandô presentes obrigaÇõês futuras.
18.2.O prazo para retirada da Ordem de ServiÇo, será dê 05 (cinco) dias consecutivos,
consjdeEados da data dà convocêÇêo.
18.3.O quantitativo do objêto a ser êxêcutado será exclusivamente o f.ixêdo na corrêspondentê
Ordem de SêrviÇo e observará, obrigatoriamente, o valor registrâdo na respêctivâ Ata.
18,4.Não atendêndo à convocaÇão para rêtirêr a Ordêm de ServiÇo, e ocorrendo esta dentro do
prazo de wafidade da Atâ dê Registro de PreÇos, o licitante perderá todos os dir:eitos quê
porventura tênha obtido como vencedor da licitaÇão.
18.5.É perrnitido ao oRC, no caso do licitantê vencedor não comparecer para retirar a Ordem de
SêrviÇo no prazo ê condiÇõês estabelecidos, convocar os licitantês remanescêntês, na ordêm dê
classificaÇão e sucessivamêntê, paira fazê-1o em igual prazo do Iicitante vencêdor, aplicadas
aos faftosos às penalidadês cabíveis.
18.6.O contrato ou instrumento equivalênte, decorrente do presente certame, deverá ser assinado
no prazo dê validade da rêspectiva Ata de Registro de PreÇos.
18.7.O contrato que eventlrâfmente venha a sêr assinado pêlo ficitantê vêncêdor, podêrá sêr
altêrado com a dêvlda justificativa,
unilaterafmêntê pelo Contratante ou por acordo entrê âs
partes, nos casos prêvistos no Àrt. 65 e será rescindido, de pfêno direito, conformê o disposto
nos Àrts. '71t 18 e 79, todos da Lei 8.666/93; e executado sob o regime de tarefa.
18.8.Ã supressão do itêm registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerênciador do
sistema, considerando-sê o disposto no Art, 15, § 4., da 8.666/93.
19. 0.DÀ.s SÀNÇõES ÀD!,sNrSTRÀrrVÀS

19.1.Quern, convocado dentro do prazo dê validade da respectiva ata de reqistro de preÇos, não
cêlêbrar o contrato, deixar dê êntregar ou aprêsentar documêntâÇão fafsa êxigidê para o certame,
enseiar o retardamento da êxecuÇão de seu objêto, não mântivêr a proposta, fafhar ou fraudar na
êxêcuÇão do contrâto, comportar-se dê modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer
fr.aude fiscal, gêrantido o dir.eito à ampfa dêfêsa, ficará impêdido de licitar e contratar com a
União, Estados, Distiito Eederaf ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastiamento
Unificado de Fornêcedores SICÀF do Governo Eedêra1 e dê sistemas semelhantes mant.idos por
Estados, Distrito EedêraI ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multâs previstas nestê Editaf ê dês demais cominaÇões legais.
19.2.Às rêfêridas sanÇões dêscritas também se aplicam aos intêgrêntês do cadâstro de reserva
que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa
ou com justificativa
recusada pêf a AdministraÇáo.
19.3.À recusa injusta êm dêixar de cumprir as obrigaÇões assumidas e preceitos tegais, sujêitará
o Contrâtado, garantida a prévia dêfêsa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87,
da Lel 8.666,/93: a - advertência; b - multa de mora dê 0,59 (zêro virqulâ cinco por cênto)
aplicêdâ sobre o valor do contrâto por dia de atraso na entrega, no inicio ou na e u Ção do
objêto ora contrâtado; c - multa de 103 (dez por cênto) sobtê o valor contratado pela
êcuÇão
total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidade
bivêis
fundamêntadas na Lei 8.666193 ê na Lei 7A.520/A2.

19.4.sê o valor da multa ou indênização dêvida Âão for recothido no prazo dê 15 (quinze) dias
após a comunicação ao Contratado, seaá automaticamente dêscontado da primeira parcefa do
pagamento a que o Contratado vier a fazêr jus, acrescj.do de juros moratórios de 18 (um por
cênto) ao mês, oL1, quando for o caso, cobrado judicialmentê.
19.5.Àpós â aplicaÇào dê quaisquer das pena.lidadês prêvistas, realizar-se-á comun-icaÇão escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficiat, excluidas as pênalidâdês de advertência e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamento ]êga1 da puniÇão, informando aindâ que o fato
será reqistrado e publicado no cadastro correspondentê.
20.0.DÀ COMPRO\,AÇÂO DE EXECT çãO E RECEBTT'íENTO DO OB.rEtO
20.1-Executada â plesente contrataÇão e observadas as condiÇõês dê adimplemento das obrígaÇôes
pactuadas, os procêdimentos e prazos para recêber o seu objeto pelo ORC obedecêráo, confoÊne o
câso, à disposiÇõês dos Àrts. 73 a 76, da Lei 8-666/93.
21. O.DO PÀGÀI'ENTO

21.1,O pagarnento sêrá rêâ11zado mediante procêsso rêguIar ê êm observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte manei!a: Para ocorrêr no prazo dê trintâ dias,
contados do periodo dê adimplemento,
2L.2.O dêsed)olso máximo do pêriodo, não sêrá superi.or ao valor do respectivo adimplêmento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o câso, ê sêmpre em conformldade com a
disponibilidade dê recursos financeiros.
21.3.Nênhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaÇão
financêira que thê for imposta, em virtudê dê pênalidadê ou inadimplêncj.a, a quaf poderá sêr
compensadâ com o pagarmento pendêntê, sem quê isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
21.4.Nos casos dê êventuais atrasos de pagamênto nos têrmos deste instrumênto, ê dêsde qlle o
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o ât.raso, sêrá admitida a compensaÇão
financeira, devida desdê a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagâmênto da parcela. Os êncârgos moratórios devidos êm nazão do atraso no pêgamento
sêrão calculados com utilizâÇão da seguinte fórmula: EM = N t VP x I, onde: BM = encargos
moratórios; N = número de dias entrê a data prêvista para o pagâmênto e a do êfetivo paqamênto;
VP = valor da parcela a sêr paga; e 1= indice de compensaÇão financeira, assim apurado: I:
(TX = 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos úl.timos doze rneses ou, na
sua falta, um novo indice adotado pelo Govelno Eederal que o substitua. Na hipótêsê do referido
indice êstabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais sêr utilizado, sêrá adotado, êÍn substituiÇão, o quê viêr a ser determinado pela
legislaÇáo então em vigor.
22.

O.

DO RE"ÀJUSEâÀ'ENIO

22.!.Preços reqistrados - revisáo:
22.1.1-No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-finâncêi ro do preÇo inicialmente
Íegistrado o gerenciado! do sistema, se jufgar conveniente, podêrá optar pelo cancêlamento do
prêÇo, fibêrando o fornecedor do conpromisso âssumido sem aplicaÇào de penalidades, ou dêterminar
a negociaÇâo.
22.\-2-Quar'do o prêço registrado tolnar-se superior ao praticado no mêrcado pôl motivo
superveniente, o gêrênciador do sistêma convocará os fornecedorês para nêqociarem a reduÇão dos
preÇos aos valorês praticados pelo mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e
especificaÇões- Os fornêcêdores que não âceitarem reduzj.r seus pr:êÇos aos valores pnaticados
pelo rnêrcado serâo fiberados do comprom.isso assumido, sem aplicação de penalidadê. À ordem de
classificaÇão dos fornecedores que acei.tarem rêduzir sêus preços aos valores de mêrcado ob§êlvará
a c1ôssi ticaçào o!iginal.
22.1.3.Na ocorrência do prêço de mercado tornê sê superior aos prêÇos rêgistrados e o fornecêdor
não pLldêr cumprir o compromisso, o órgão gerenciador: podêrá:
22.1.3.1.Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso â comunicaçâo ocorra antes do pedido
de fornêcimênto, e sem aplicaÇão da penâfidadê se confirmada a vêracidade dos motivos e

complovantes apresentados; e
22.l,3.2.Convocar os demâis fornecedores pâla assêgurar igua.I oportunidade de nêgociaÇão.
22.1-4-0 realinhamênto deverá ser prêcêdido de pesquisa de preÇos prévia no mercado, banco de
dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponiveis que assegurêm o fêvantamênto
adêquado das condiÇões de mêrcado, envolvendo todos os elementos mâtêriais para fins dê guardar
a justa remuneraÇão do objêto contratado ê no êÍüasamento da decisão dê dêferir ou rêjeitar o
pedido.
22.1,5.Definido o valor máximo a sêr pago pelo oRC, o novo preÇo para o respectivo item dêverá
ser consignado através de apostilamênto na Ata de Registro de PrêÇos, âo qual estará o fornêcedor
vincufado.
22.1.6,Nâo havêndo êxito nas negociaÇões, o ORC devêrá plocedêr à revogaÇão da Àta de Registro
dê PrêÇos, adotando as medidas cabiveis para obtenÇão da contrataÇào mais vantajosa.

22.2.Preças contratados - reaj us te:
22.2.1.Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
22.2.2.DenLÍo do prazo dê vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratâdo, os preÇos
poderão sofrêr reajLlstê âpós o interregno dê um ano, na mesma proporÇão da variaÇão vêrificada
no IPCÀ-IBGE acumulado, tomando-se por bâse o mês de apresentaÇão da respectiva proposta,
exclusj.vamênte para as obrigaÇões iniciadas e concluídas após a ocorrência da anuali dê
ntado a
22,2.3.Nos reajustes subsequentês ao primêiro, o interregno minimo dê um ano sel
partir dos efeitos financêiros do último rêajuste.

22.2.4,No caso de atraso ou não divulgaÇão do índicê dê reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pela ú1tima variaÇáo conhecida, liquidando a diferenÇa
correspondente tâo Iogo seja d.ivulgado o indicê definitivo.
Fica o Cont!atado obrigado a
apresentar mêmória de cáfcu.Io rêferênte ao rêâjustamento de preços do vafor rêmanêscênte, sempte
que este ocorrer,
22.2.5.Nas aferiÇões finais, o índice utilizado para reajuste sêrá, obrigatoriamente, o
definit ivo.
22.2.6.Caso o índicê êstabetecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, sêrá adotâdo, em substituj.ção, o que viêr a sêr dêtêrminâdo pêIa
legislaçáo então êm vigror.
22.2,'l .Na ausência de previsâo 1êgâ1 quanto ao indice substituto, as partes efêqerão novo indice
oficial, para reajustamênto do preÇo do vafor remaoescentê, por mêio dê termo aditivo.
22.2.8.O reajustê podêrá ser realizado por apostilamento.
23. O.DÀa DIgPogÍÇõEs cERÀrs

23.1.Não será dêvida aos proponentês pela efaboraÇão e/ou apresentaÇão de documentaÇáo relativa
ao certarne, qualquer tipo de indenizaÇão.
23,2,Nenhumâ pêssoa fisica, ainda que credênciada por procuraÇão legal, poderá representar mais
dê uma Licitantê.
23,3,4 presentê licitação somêntê poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato supêrveniente devidamênte comprovado, ou anulada no todo ou êm parte, por
ilêgalidadê, de ofício ou por provocaÇão dê terceiros, mediante parecêr êscrito e devidamêntê
fundamentado.
23,4,Caso as datas previstas para a realizaÇão dos êvêntos da presente licitaÇào sêjam dêclaradas
fêriado e não havendo ratificaÇão da convocâÇão, ficam transferidos automaticâmêntê para o
primeiro dia úti1 subsequente, no mesmo loca1 ê hora anteriormente previstos.

23.5.0 ORC por conveniência âdministrativâ ou técnica, se leserva no dirêito dê pârafisar a
quafquêr tempo a êxecuÇão da contratação, cientificando devj-damente o Contratado.
23.6,Dêcâirá do direito de impugnar pêrantê o ORC nos termos do presente instrumento, aquê1e
que, tendo-o acêitado sêrn objeÇão, venhâ a apresentar, depois do julgamênto, falhas ou
irregularldades que o viciaram hipótêsê em que tal comunicado náo terá efeito de recurso.
já deverão estar incfuidos os custos com
23.?,Nos valores apresentados pelos licitantes,
aquisiçáo de materiaf, mâo-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes ê outros quê venham a
incidi! sobrê os rêspectivos prêços.
23.8.4s dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas ê os casos omissos neste instrumento,
ficarão únj-ca ê exclusivamêntê sLljeitos a interpretaÇão do Pregoeiro, sêndo facultada ao mêsmo
ou a autoridade superior do ORC, êm qualquer fase da ticitaÇâo, a promoÇão de dillgêncj.a
destinada a esclarecer ou a complementar a instruÇão do processo.
23.9.Para dirimir contiovérsias dêcorrêntes dêste certame, êxcluido qualquer outro, o foro
competente é o da Comalca de ftabaiana.
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1.O.DO

OBJETO

DB

INÀ TIPO TRÀTOR DE ESTEIRÀ PÃRÀ ATENDER AS MECESSIDADES DAs DÍVBRSAS sEcRETÀRIÀs

1.1.Constitui objeto dêstâ licitaÇão:
MÁOU

coNTRÀTAÇÀo DE EMPRESÀ NA PRESTÀÇÂ,O DE SERVIÇOS DE LOCAÇÂO
DESTE

MUN]CÍ PIO.
2

.O

..'USTIFICAITVÀ

2.1.Considêrando as necessidadês do oRC, tem o presente termo a finalidade de definir,
e adequadarentê, os procedimentos necessários para viabilizar a contrataÇão em tela,
2.2.As características e especificaÇôes do objêto ora ficitado são:
Cb-reo

-i-

DISCRIíN{AÇÀO

ONTIIÀDE

de Hora Máquina Trator Esteira D6 ou sinifar na especificâÇào
:t écnica. custo de nobifizaÇão e desmobilizaÇão po! conta cla contraEada, custol
;combustívef por conta dâ contratâcla. ESPECTETcAÇÕEs: DIMENSÕES/PESO
!(TRlNSPORTE) - Àltura: 2,95m, Complj.mento: 5,82m, Largura: 2,9?m, Pesoi
iopêrâcrona].: 1799?kg; ABASTECIMENTO - Água do radiador: 481; Ó1eo do motor:l
;16,51, ó]eo Hidráufico: 58f; Tanque clê corüustível: 2991. ESTEIM - Númerol
ide roletes inferiores: 8un; Núnero clê rofetes superiores: luni Sapâtâ
lt-argura: 61OIIun, Tipo: AÇo, EREIoS - Estacionânento: Trânsmissão; Tlpo: Dj.scol
ieÍn banho de óIeo, LÂMÍNA - com deslocamento angular hidrául.ico, deslocamentol
ilateral hlclráulrcoi Lalgura: 3,2h; Tipo: FRONTÀL; l,loToR - Cilindrada: 6,61,1
lcilindros: 6un, Com.busEível: Diesef, InjeÇão (combustívef): EIetrônicê,
;InjêÇão (Tipo): Dirêta, Potência 1íquj.dâ no volêDte (Máxnm): I48hp, Tipo:i
:Iurbo, OUTROS - Cabine (certificaçâo): ROPS/EOPS; Direção: Hidrostát icaii
lRipper Traseiro: sim, SISTEMA ELÉTRICo - Àlternador: 95r; Ouantidadê Bate ria:
12; voftagem: 24v; sistema Hidráufico,' Bonüa (ModêIo): Simples; Borüa (Ti po) :
lPistào/E1uxo variávet; TBÀNSMIssÀO - Slstema de acoplamento: Converso rdê
!or-qu,e; Tlpo: Powe_!q\-lf}_j.. .ye.l9.,cidicle s a frente: 5un; vefocidades a ré: sun.

HORÀ

;L ocaÇeo

técnica

QUrrúrDrDt
80

Observação: ficará a cargo do Município dê Mogeiro, Estado dâ Paraiba, o custo com motolisla.
3. O.OBRIGÀÇõES DO CONTRÂEÀDO

3.l,Responsabifizar-se por todos os ônus e ob!igaÇões concernêntês à 1êgisIaÇâo fiscal, civi1,
tributária ê trâbalhista, bem como por todas as despêsas ê compronissos assumidos, a qualquer
titulo, perante sêus fornecêdores ou terceiros em razão da execuÇão do objetô contratado.
3.2.Substituir, arcândo côm âs despêsas decorrentes, os matêriais ou sêtviÇos quê aprêsentarem
a.ItêraÇões, deteriorações, imperfeiÇões ou quaisquer irregularidades discrepantês às exigências
do instrumênto dê ajustê pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamênto.
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou êm parte, o objêto da contrataÇão, salvo mediantê prévia
e expressa autorização do Contratante.
3.4.Mânter, durante a vigência do contrato ou outrôs instrumêntos hábeis, êm compatibilidade
com as obrigaÇôês assumidas, todas as condições dê habilitaÇáo e quafificaÇão exigidas no
respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratantê os docr..mentos necêssárj-os, sêmpre
quê solicitado 3.5.Ehitir Nota Fiscal colrespondente à sêde ou filial da empresa que apresêntou a documentâÇão
na fase dê hâbilitâÇão.
3.6.Executar todas as obrigaçóês assumidas com observância a mêIhor técnica vigênte, enquadrandosêr rigorosamêntê, dentro dos preceitos Iêgais, normas e esPecificaÇõês técnicas
corrêspondêntes

,

..O.DO CRITÉRIO DE ACEITÀBIL,TDÀDE DE PREçOS
4.1.Hâvêndo propostâ ou lancê vêncedor com valor pârâ o respêctivo itêm relacionado acima, na
coluna código:
4,1,1.com indicios que conduzam a uma presunÇáo relativa de inêxêquibi l idadê, pêlo critério
definido no Àrt. 48, II, da Lei 8.666/93, em taI situaÇão, não sendo possíve1 a imediata
confirmâÇão, poderá sêr dada ao ficitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidadê,
sêndo-lhê facultado o prazo de 03 (três) dlas úteis pâra comprovar a viâbilidade dos preÇos,
confoime parâmetros do mesmo Art. 48, 11, sob pena de desconsideraÇão do itêm.
do for
4.2,Sal-iênta sê quê tâis ocorrências não desclassificâm âutomaticamente a proposta,
o caso, âpenas o item correspondente.
4.3.os lances verbais serão efetuados em unidadê monetária nacional.

5. O.IODEIO DA PROPOSTÀ

5.1.É parte integrante deste Têrmo de Referência o modelo de ploposta de prêÇos correspondente,
podendo o licitantê
apresentar â sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que sej a
devidamente preênchido, conforme faculta o instrumento convocatórj.o - Ànexo 01.

ÀIRTON JOSÉ ÀVELINO DÂ SILVA
SECRETÁRIO

--x
ESTÀDO DÀ

ITT'8,À MT'IIICIPÀI DE !,IOGEIRO
coMrssÀo PERtaf,lENTE DE LrCrrÀÇ.ãO
PREE'E

ÂlrExo 01 Ào

TERMO

PREGÃO PRESENCIAL

DE NEFERÊNCIA

N"

-

PROPOSTÀ

00022/2A27

PROPOSTÀ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESÀ NÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÁO DE MÁQUÍNA TIPO TRÂTOR
ESTEIRA PÀRÀ ÀTENDER ÀS MECESSIDADES DÀS DIVERSAS SECRETARIÀS DESTE MUNICÍPIO.

DE

PROPONENTE:

Prezados Sênhores,
Nos têrmos da licj.taÇão êm epígrafê, aprêsêntamos proposta conforme abaixo:
cq)r@
I

I'NIDÀDE

ocaçâo de Hora Máguina Trator Esteira D6 ou siIILila

HORÀ

QUàITIIDDDE PR!ÇO
800,

I,trr

a especificaÇão técnica, custo de mobilizaÇão e
smobifj,zaÇão por conta da contratada, custo
por
oÍüustlvel
conta
contratada.
da
SPECI

FTCAÇÔES: DIMENSÕES/PESO

(TRÂNSPORTE

tura: 2,95m; comprimento: 5,82m; Largura:

eso

ope racional: 17997kg; ABASTECIMENTO

-

)

2.9?m,'l

Água

doi

16,51; Ó.Leo
adiador: 481i Óleo do notor:
idráulico:
2991-)
581; Tanque de coíüustivel:
STE-[RÀ - Numero cle roleLes infeliores:
8un, Número
rôlêtes superiores: luni Sapâlâ Largura: 610r0mil
lipo: ÀÇo; FREIOS - Estacionamento: Transnissáo;
DÍsco en banho de óIeo, rÂI{rNA - cont
iipo:
deslocamento angufar hidráuIico,
deslocdmenLo
lateral hidráuIico; Largura: 3,27m, Tipo: FRONTÀL,
6un,
6,61, Cilindros:
UoToR - cilindrada:
(Combusrivel):
Combustlvel: D.iese.I, lnjeção
Potência
lEletrôn1ca, ÍnjeÇão (Tipo) : Direta,
iliquida no vofante (Máxima): 148hp, Tipo: Turbo;l
]OUTROS - Cabrne (CertificaÇão) : ROPS/EOPS; DireÇâo:i
Hidrostática,
Ripper Traseiro:
Sim; sISTEMA
IELÉTRICO - A.l.ternador: 95!,. Ouantj.dade Bateria: 2rl
lvoftagem: 24v,' sistema Hldráufico,' Bomba (Modêlo):l
Simp.Ies,' Bomba (Tipo): Pistáo/FIuxo varidve.l;
TRANSM.TSSÀO - Srstemà de acop.Làmento: Conversor de
.lorque; Trpo: Powershift, velocidades a frente: sun,'
Velocidades a ré: 5un.
VÃLOR TOTÀL DA PROPOSTA

RS

- ftêm 5.0:
- ftem 18.0:
VALIDADE DA PROPOSTÀ - ftem 8.0
PRAZO

PAGAMENTO

de

ResponsáveI
CNPJ

dê

PREÇO

ToIÀT

EOLHA 01/ 02

3E

ESTÀDO DÀ PÀR:ÀIEÀ
PREFEITT'RÀ I'IT'NICI PÀI DE }.IOGEIRO

co|'rsgÃo PERIÂIIENTE DE LrcrrÀção
ÂltExo rr - pREGÀo pREsENclA! N" ooo22/2o2t
MODELOS DE DECI,ARÀÇÔES
PREGÃO PRESENCIÀL N" OOO22/2027
PBEFEITURÀ MUNlClPAL DE MOGEIRO

REF.:

PROPONENTE

CNPJ

1

.0 - DECLÀRÀÇÃO dê cumprimento do disposto no Art, ?o, Inciso XXXIÍÍ, da
, da Lêi A .666/ 93 .

CF

Àrt. 27, Inciso

qualificado, sob penas da Lei e êm êcatamênto ao disposto no Art. 7o inciso
XXXIII da ConstituiÇâo Federal, Lêi 9.854, de 2? dê outubro de 1999, dêclâra não possuir em sêu
quadro de pêssoa1, funcionáÍios mênores dê dêzoito anos em trabalho noturno, insal.ubre ou
perigosô e nem menores de dezesseis anos, em qualquêr: trabalho; podendo existir mênorês de
quatorzê anos na condiÇão de aprendiz na forma da lêgisfaÇão vigente,
O proponentê acima

2,0 - DECLARÀÇÃO de superveniência de fato ihpeditivo no que dj.z respeito a participaÇão
l icitâÇáo.

na

Art. 32, §2o, o proponente acima qualificado, dêclara
não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz rêspeito à habilitaÇão/participaÇão
na prêsênte licitaÇão, não se êncontrando em concordata ou estado fatimêntar, estando ciênte da
obrigatoriedade de infolrna! ocôrrências posteriores. RessaLta, ainda, não êstar sofrendo
pena.lidade de declaraÇão de ldonêidade no âÍrbito da administração Federat, Estadual, Munj.cipal
ou do Distrito Fedêla1, arcando civil e criminalmênte pefa presenEê afirmaÇão.
Conforme êxigência contida na LeL 8.666/93,

3.0 -

DECI,ARÀÇÃO

convocatório.

de subneter-sê â todas as cIáusutas ê condiÇões do correspondentê instnmento

O proponentê aclma qualificado declara têr conhecimento ê aceita! todas as c1áusrllas
respectivo instrumento convocâtório ê submeter-se as condiÇões nele estipuladas.
Loca] e Data

NOME/ASS INATURÀ/CARGO

Rêprêsêntante 1egal do proponêntê

OBSERVÀÇÀO:

AS

DECLARÀÇÕES DEVERÁO SER EI,ÀBORADAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO

L]CITÀNTE,

OUÀN

DO FOR O CASO.

do

REF.:

PREGÃO PRESENCIÀL

N"

FOLHI, 02/02
OOO22/2021

PRE!'EITURA MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE :

CNPJ:

4.0 -

DECLÀRÀÇÃO

de êlaboração independênte de proposta.

(identificaÇão completa do repr:êsentante do licitante),
como representante devidamênte
constituído de (identificação comp]êta do licitante ou do consórcio), doravantê denominado
(licitantê/consórcio) , para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do prêgão presenciaf n"
00022/2027, declara, sob as penas dâ rei, em êspêciar o art- 299 do código penal Brasileiro,

que

:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presência1 n" OOO22/2021 foi elaborada de
manêira independêntê pelo licitantê, ê o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta o indiretâmente, informado, discutido ou rêcêbido dê qualquêr outro participante potenciaf
ou dê fato do Preqão Prêsêncial n" AOO22/2021, por qualquer mêio ou por qualquêr pessoa;
b) a intênÇão dê apresentar a propostâ efaborada para pal:ticipar do pregão presencial
00022/2021 não foi informada, discutida ou recebida dê qualquer outro paiticipante potêncial
de fato do Prêgão Presencial n" 00022/2021, por qualquer mêio ou por qualquer pessoa;

no

ou

c) quê não tentou, por qua]quêt meio ou poa qualquer pessoa, influir na decisão de quafquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nó OOO22/2027 quanto a participar
ou não da referidê licitaÇáo;
d) que o conteúdo da proposta apresêntada para participar do Prêgáo Prêsencj-a] aa OO022/2021
não será, no todo ou em pârtê, direta ou indirêtamêntê, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n" 0A022/2021 antes da adjudicaÇão
do objeto da referida licitaÇão;
e) quê o conteúdo da proposta apresentada para participaÇâo do Pregão Plesencial n" OOO22/2A27
não foi, no todo ou em parte, dirêta ou indinêtamente, discutido ou lêcêbido dê qualquêr
intêgrânte da Prefeltura Municipal de Mogeiro antes da abertura oficiaL das propostas; e
f) que está plenamênte ciente do teor e da extensão desta declaraÇão e que detém plenos podêres
e intomàções pa ra f i rmá-l a,
Local e Data.

NOME/ÀSSINÀTIBÀ/CARGO

Rêpresêntantê legal do proponentê

OBSERVÀÇÃO:

ÀS

DECLARÀÇÕES DEVERÀO sER ELÃBoRÀDÀS EM PAPEL TIMBRÀDo

Do LICITANTE,

QUANDO FOR O CASO.

ESIÀDO DÀ
PREFEITURÀ I'IT'NICI PÀ], DE I.OGEIRO

co'ÍSS.ã,O
À}IEXO

III -

PERI

tlrErrTE DE LIcITÀçÀo

PREGÃO PRESENCIàI NO OOO22/2O2L

MODELOS DA DECLÀRÀÇÃO DE REGUI,ARIDADE

-

HABILITÃÇÃO

REF.:

PREGÃO PRESENCIAL NO OAO22/202I
PREFETTURÀ MUNICIPAL DE I,IOGE]RO

PROPONENTE
CN

PJ

1.0 -

DECLARÀÇÃO

70.520/02.

DE REGULARTDADE para habilitaÇão prêvisto no Àrt.

4o, Incisô VII, da Lêi

qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4o, fnciso VII,
da Lei 10.520,/02, que está apto a cumprir plenamêntê todos os rêquisitos dê habilitaÇão exigidos
no rêspêctivo instrr.mênto convocatório quê legê o certamê âcima indicado.
O proponente acima

Local e Data.

NOME/ASSINATUBÀ/CARGO

Rêprêsêntante legaI do proponente.

OBSERVAÇÀO:

A

DECLARÀÇÃO DEVERÁ SER ELÀBOBÀDA EM PAPBL TIMBRADO DO

LICITANTE,

QUANDO FOR

O

CÀSO

'ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

PREFEIN'R,À MI'NICIPÀL DE I'IO(EIRO
COMISSÃO PER'NNENTE DE LICITÀç.ãO
ÀNEXO

rv

PREGÀO PRESENCIÀT NO OOO22/2O2L

MINUTÀ DA ATA DE REGfSTRO DE

ÀTÀ DE REGISIB,O DE PREços

PREÇOS

Not - -../202].

Aos . - dias do mês de - . de . . ., na sede da Comissão Permanente de LicitaÇáo da Piefeitura
Municipal de Mogeiro, Estado da Paraiba, focalizada na Av. Presidênte João Pessoa - Centlo Mogêiro - PB, nos têrmos da Lei FêderaL no 10.520, de 17 de Jufho dê 2002 ê subs idiariamênte a
Lei, Eêdera1 nó 8.666, de -7.892,
21 de Junho de 1993; Lei Complementar n" 123, de 14 dê Dezembro dê
2006, Decreto Federal n"
de 23 dê Janêiro de 2013; Dec!êto Municipal n'016, de 10 de
Novêmbro de 2006; e lêgislaÇão pêrtinêntê, consideradâs as aftêraÇões postêriores das rêferidas
nornas; e, ainda, conforme a classificaÇão dê proposta apresentada no Pregão PresenciaL no
00022/2027 que objetiva o rêgistro de preÇos para: CONTBATAÇÃO DE EI{PRESA NA PRESTAÇÁO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÀO DE MÁOUINA TIPO TRÂTOR DE ESTEIRÀ PARÀ ATENDER ÀS MECESSIDADES DÀS DIVERSÀS
SECRETÀRIAS DESTE MUNICÍPIOi rêsolvê rêqistrar o prêÇo nos segui.ntes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Àta dê Rêgistro dê PrêÇos
- CNPJ n' 08.866.501/0001-67.

PREFEITURÀ MUNICIP,AL

DE

MOGEIRO

VENCEDOR:

CNPJ:

ESPECII'I cÀcào

ITEC.í

I,DRCà I UIÍID.

arrÀlrI

?. t tarT.

P.

,,

-- -.-1.-.-.

TCrrÀ!

roltll.

.. . .- .. -.

- DÀ \IAIIDÀDE DOS PREÇOS I
A refêrida Àta dê Rêgistro de PreÇos terá a vigência de 12 (doze) mêses, considêrados da dâta
dê pubficaÇâo de seu extrato na imprênsa oficial.
CLÀI'S(,I,À PRÍI'íETRÀ

A êxistência de preços registrados não obriga a Prefej.tura Municipal dê Mogêiro firmar
contrataÇóês oriundas do Sistema de Rêgj.stro de Prêços ou nos quantitativos estimâdos,
facultando-se a rêalizaÇão de licitaÇáo especifica para aquisiÇão prêtendida, assegurada
ptêfêrênciâ ao fornêcêdor registrado em igualdade dê condiÇôes, sêm gue caj.ba direito a rêcllrso
ou indênizaÇáo.
cUiUsuI.A SEGI,NDÀ - DÀ I,TTLIZÀçÃO DÀ ÀTÀ DE RECTSTRO DE PREçOg:
À câda efetivaçâo da contratação do objêto registrado decorrentê dêsta Ata, dêvidamente
formalizada através da respecCivâ Ordêm de ServiÇo, sêrão obseÍvadas as c1áusulas e condições
constantês do Edital de licj.taÇáo gue a precedêu, modalidade Pregão Prêsenci.al n" OOO22/2021,
partê intêgrante do presente j.nstrrmento dê compromisso. A presente Ãta de Registro dê PreÇos,
durantê sua vigência podêrá ser utilizada:

PeIa Prefei-tura Municipal de Mogeiro, que também é o órgão gêrenciador rêsponsáve1 pê14
administraÇão e controle dêsta Ata, representêdâ pela sua estrutura organizacional definida no
respectivo olÇamento programa.
Por órgáos ou êntidadês da administraÇão pública, observadas
n" OOA22/2027, que fizerem adesáo a esta Àta, mêdiante

a

disposiÇões do Pregão Plesencial
consulta e a anuência do órgão

gêrenciador.

cUiUsuI,À TERCEIRÀ

-

DÀs DTsPOsIçõEs GEBÀIS:

Integram esta Ãta, o Edital do Pregão Prêsêncial n" 0AA22/2021 e seus anêxos, e a seguinte
proposta vencedora do rêfêrido certamê:
Item

(s ) :

Valor:
Item

(s )

Vâ]or:

RS
:

RS

CLÀUSSI,À QUÀRTÀ

DO

FORO

Para dirimir as questões decorlentes da utiljzaÇão da presente Ata, fica êIêito o Foro da
de Ttabaiana.

Comarca

'i"*

-'
ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

PREFEITI'RA MI'NICIPÀI DE I'IOGEIRO
COMISSÃO PERI{AÀIENTE DE LICIIÀçÃO
ÀNEXO

V-

PREGÀO PRESENCTÀ]

No OOO22/2O2L

MINUTA DO CONTRÀTO
COI(IRÀTO

No: -.../.,.-cp,,
TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE ST CELEBBÀM À PREFEITURÀ MUNICIPAL DE
MOGEIRO E
., PARÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINÀDO
NESTE INSTRUMENTO NÃ EORI.ÍÀ ÃBÀIXO:

Pêfo presentê instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal dê Mogeiro - Av.
Prêsidênte João Pessoa, 47 - Centro - Mogêiro - pB, CNPJ n" 08.866.501,/0001-67, nestê ato
reprêsentada pelo Prefeito Ãntonio José Fêrrêira, Brasileiro, Casado, Empresario, residêntê e
domiciriado na sitio Pintado dê cima, 138 - Area Ruraf Mogeiro - pB, cpF no g40.199.644-91,
Carteira de fdêntidade n' 3360118 SSPPA, doravantê simplesmente CONTRÀTÂNTE, ê do outro lado
., CNPJ n"
., nêste ato representado
por .... rêsidente e domiciliado ôâ ....,
CPE no .
, Carteira de fdêntidade ôo ...., doravantê simplesmente CONTRÀTADO, decidiram
as partes conlratantês assinar o presentê contrato, o quaf sê rêgêrá pelas cláusulas ê condiÇões
sêguintes:

- Dos Ft,NDÀ}íENTos:
Este contrato dêcorre da .licitaÇão modalidadê preqão presêncial flô AOO22/2021, procêssada nos
termos da Lei Federaf n" 10.520, dê 17 de Julho dê 2002 e subs idiariamentê a Lêi Federal n"
8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lei Complêmêntar no 123, dê 14 dê Dezerüro de 2006; Decrêto
Fêdêra1 n" 1.892, de 23 de Janêiro de 2013; Decrêto Municipat no 016, dê 10 de NovêÍüro dê 2OO6i
e legislação pertinentê, consideradas as alteraÇões posteriores das rêfêridas normas.
CLÁUSULÀ PRIUEIRÀ

- DO OBJETO:
côntrato tem por objeto: CONTRÀTAÇÃO
TIPo TRÀToR DE ESTEIRÃ PÀRÀ ATENDER

CIÁUSSI.A SEGI'IIDÀ

O presêntê
DE MÁOUINA

NÀ PRESTAÇÃO DE SERVfÇOS DE LOCAÇÃO
MECESSIDÀDES DAS DIVERSÀS SECRETARIAS DESTE

DE EMPRESA

MUNICÍPTO.

Veículo tipo:
O serviço deverá sêr executado rigorosamêntê de acordo com as condiÇões expressas neste
instrumento, proposta aprêsentada, especificaÇões técnicas corrêspondêntes, procêsso dê
licitaÇâo modalidade Prêgão Presenctal no AOO22/2021 e instruÇõês do Contratante, documêntos
essês que ficam fazendo partes integrantes do prêsente contrato, independente de transcriÇão; e
sob o rêgimê de tarêfa.

- Do \ràroR E pREços:
valor total deste contrato, a base do prêÇo proposto, é de R$ ...

cl,iíosur,À EERCETRÀ
O

(

No valor acima indicado não êstá incfuido o custo com motorista, que ficará â cargo
Contratantê, ficando o combustívê1 por conta do Contratado

do

- DO RE"A,JuSTÀI!íENTO:
contratados são fixos e irrêajustávêis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante soficitaÇão do Contratado, os prêÇos poderão
sofrel reajuste após o interregno de uÍr ano, na mesma pr:opor:Ção da variaÇáo verificada no IPCAIBGE acumufado, tomando-sê por base o mês de apresentação dâ rêspêctivâ proposta, exclusivamentê
par.a as obrigaÇõês iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidadê,
Nos reajustes subsêquêntes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano sêrá contado a palrtir dos
efeitos financeinos do último rêajuste.
No caso de atrêso ou não divulgaÇão do indicê dê reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pêlâ ú1tima variêÇão conhecida, liquidando a diferênÇa correspondente
tão logo seja divulgado o indice definitivo. Eica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cálculo rêfêrentê ao rêajustamento de prêÇos do valor remanescente, sempre que êste ocorrer.
Nas aferiÇóes finais, o indice utilizâdo para r.eajuste será, obrigatoriamentê, o definitivo.
Caso o indice estabelêcido para rêajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nã possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que viêr a ser determinado pela Iêg
a Çâo
êntão em vigolr.
Na ausência de previsão lêgal quanto ao indicê substituto, as partes eleger.ão novo
1Ce
oficial, para reajustamênto do preÇo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
CLÀUsuLÀ OUÀRTÀ

Os prêÇos

d

O

reajuste podêrá sêr rea]izado por apostilamento,

CLÀUsuLÀ QUIMTÀ

-

DÀ DoIÀÇÀo:

Às despêsas correrão por conta da sêguinte dotaÇão, constante do orÇamênto vigente:
Rêcursos Próprios do Município de Mogêiro: LEr MUNrcrpAL 34a/2a20 02.030 sEC. DE EDUCAÇÁO,
CULTURÀ, ESP, LAZER E TURISMo 02.040 SEC- MUNICTPAL DE sÀúDE 02.O5O SEC DE AÇÃO SoCIAL 02,070
sEc' AGRIC. MElo ÀMBTENTE, PESCA E PECU 020?0.20.122.2a10.2a66 MANUT. ATIV. ADM. DA sEC. DE
ÀGRIC. E METO ÃMBIENTE 02.O8O SEC. DE INDUST. COMERCIO E INERÃ ESTRUTURÀ 02080.15.452.rO25.2A'7g
MANUTENÇÃo ÀTrvrDÀDEs sERVrÇo DE LrMpEzA URBANÂ a2oa0.15.452.2009.2073 MANUTENÇÃo ÃTrvrDADEs
ADMTNISTRÀTIVAS DÂ SE]NFRÀ

3.3.90.39.00.00

OO1 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ JURIDICÀ

CLíusUI,À sExEA - Do PÀGÀ},GNro:
O pagamento será efêtuado na Tesouraria do

Contratantê, mediantê processo rêg,ular, da sêguinte
manêira: Para ocorrer no prazo dê trinta dias, contados do pêriodô de adimpfêmento,
clÁusuÍ,À sÉTuG, - Dos PRÀzos E DÀ \IIdNcIÀ:
Os prazos máximos dê inicio de etapas de execuÇão e de conclusão do objeto ora contratado, quê
admitêm prorrogaÇão nas condiÇões ê hipóteses previstas no Àrt. 57, S 1", da Lei 8 - 666l93, êstão
abaixo indicados e sêrâo considerados da emissão da Ordem dê ServiÇo:
a - Inicio: fmediato;
b Conclusão: 9 (nove) mesês.
À vigência do presêntê cootrato sêrá dêter.minada: até o finêf do exercício financeiro dê ...,
considerada da data dê sua assinatura; podêndo ser proruogada nos termos do Art. 57, da l,êj8.666/93.

c

(usur,À orrà\rÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do CoNTRÀTÀNTE:
a _ Efetuar o pagamênto relativo a execução do serviÇo efetivamente rêalizado, de acordo com âs
rêspectivas cláusulas do presênte contrêto;
b - Pnoporcionar ao Contratado todos os mêios nêcessários para a fiel êxêcuÇão do serviÇo
conLrê[-êdo;

c - Notificar o Contratado sobre quâlquêr irrêgularidadê encontradâ quanto à qualidade do
serviÇo, êxercendo â ftais ampla ê compfêta fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado dê suas
rêsponsabil idâdês contratuais e lêgais;
d - Tnformar o contratado da necessidade de manutenÇão ê/ou rêparo corretivo do veículo,
obsêrvadâs as normas do respêctivo fabricante constantes do manuaf dê manutenÇão correspondentê,
o qual não dêverá ser utilizado caso haja irregutaridade;
e - Efetuar a troca de óleo lubrificante e do filtro correspondênte dê acordo com as instruÇóes
do fabricante do vêicu1o;
f - Designar rêpresentantes com atribuiÇões de Gestor ê Eiscal deste contrato, nos termos da
norma vigênte, espêciaImênte para âcompânhar e fiscalizar a sua êxecuÇâo, rêspectivâmêntê,
pêmitida a contrataÇão dê têrceiros para assistência ê subsidio dê informaÇões pêrtinentes a
essas atribuiçõês;
g - Rêssalcir o Contratado de todas as multas de trânsito ocorridas durantê a vigência do
presênte contrâto;
h - Responsabilizar sê pêIos danos câusados a tercêiros e, se for o caso, pêIo pagamênto da
frênquia a respectiva Seguradora na ocorrência de sinistros, quando comprovada a sua culpa,
mediante faudo técnico ou equivalente.
- DÀs oBRTGÀÇõES Do coNTRÀTÀDo:
a - Executar devidamênte o serviço dêscrito na C1áusu1a correspondente do presente contrato,
dêntro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo dê atividâdê re.Iacionada
ao objêto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-sê por todos os ônus e obrigâÇóes concernentes à legislaÇâo fisca], civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquêr
título, perantê seus fornêcedorês ou terceiros em razão da êxêcuÇão do objeto contratado;
c - Mantêr preposto cêpacitado e idônêo, âcêito pelo Contratante, quando da êxêcução do contrato,
quê o reprêsentê integralmente êm todos os sêus atos;
d - Permitir ê fâcilitar
a fiscâlizaÇão do Contratante dêvêndo prêstar os informês ê
esc]arêcimentos solicitados ;
ê - Será responsável pêlos danos causados diretamênte ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, nào excluindo ou reduzindo essâ responsâbilidade
a fiscalização ou o acompanhamênto pelo órgão intêressado;
f - .Não cêder, transferir ou subcontratâr, no todo ou em parte, o objeto dêstê instrumênto, sem
o coohêcimento e â dêvida autorizaÇâo expressa do Contratantê;
g - Manter, durante a vigência do contrato, êm compatibilidadê com as obriqaÇões assumidas,
todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no respectivo processo licitatório,
apresêntando ao Contratante os documêntos necessários, sêmpre quê soficitado;
h _ substituir imêdiatamêntê o veículo por outro equivafêntê, caso não tenha condiÇões de sêr
utilizado no serviÇo;
i - Efetuâr os sêrviÇos de manutênÇão corretiva e preventiva do veicufo, mêntêndo-o êquipado dê
acordo com as exiqências do Código Nacional de Trânsito;
j - No caso de ser comprovada, mêdiênte laudo técnico ou equivafente, a utifizaÇão irreg ar do
veículo, seja por impêrícia, excesso de passagêiros, conduÇão em êstradas impróprias
ntre
outros quê caractêrizem o seu uso indevido, todos os custos dêcorrêntês dêssas ocor n i
vêrificadas ficarão a cargo do Contratantê, cujos serviÇos deverão ser executados em
i
êspecializada.
CIáUS(,I,À NoIIÀ

cLÁusu.À DÉcD,À - DÀ ÀlrERÀçÀo E REscrsÃo:
Este contrato podêrá ser alterado com â devida justificâtiva,

unilatêralmênte pelo Contratante
ou por acordo entrê as parte§, nos casos previstos no Àrt. 65 e será rescindido, de pleno
direito, conformê o disposto nos Arts. '7'7t 'lB e 79, todos da Lêi 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇôes contratuais, os acréscimos ou
supressões quê sê fizêrem nos serviÇos, até o respectivo limite fixado no Àrt. 65, § 1'da Lei
8,666/93. Nenhum acréscj.mo ou suprêssão poderá excêder o limite estabelecido, safvo as supressôes
rêsultantes de acordo cêlebrado entre os contratantes.
crássul À DÉCDG, pRn'ErRA - Do nECEBDíENTo:
Exêcutado o presente contrato ê obsêrvadas as condiÇõês dê adimplemênto das obrigaÇões pactuadas,
os procêdimentos ê prazos para recêber o seu objeto pelo Contratante obêdêcerão, conformê o
caso, às disposiÇõês dos Arts. '73 a 76, da Lêi 8.666,/93.

- DÀs PETTÀuDÀDES :
A recusa injusta êm deixar de cumprir as obrigaÇôes assrmidas ê precêitos fêgais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 ê 87, da
Lêi 8.666193: a - advertência; b - multa dê mora de 0,5t (zero virgula cinco po! cento) aplicada
sobr:e o valor do contrato por dia de âtraso na entrega, no início ou na êxêcuÇão do objêto ora
côntratado; c - multa dê 108 (dêz por cênto) sobre o valor contratado pêIa inexecuÇão totaf ou
parcial do contrato; d - s imultaneamente, qualquer das pênalidades cabívêis fundamentadas na
Lei 8.666,/93 e na Lei 10.520/02CLIíUSSI,À DÉCDÂ SEGITDÀ

cuiusur.A DÉcD'Â TERcarRÀ - DA ca.rpENsÀçÃo FrNàNcErRÀ:
Nos casos dê êvêntuais atrasos dê pagamento nos termos dêste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de algrjma forma pala o atraso, será adritida a compensaÇão financeira,
dêvidô dêsdê a dâta limitê fixada para o pagamento até a data corrêspondêntê ao efêtivo pagamênto
da parcela. Os encargos moratórios devj-dos êm razáo do atraso no pagamento sêráo calculados com
utilizaÇão da sêguinte fórmula: EM = N ! vP, I, onde: EM = encargos moratórios; N = númêro de
dias entre a data prêvista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a

sêrpaga;eI=índicedecompensaÇãofinancêira,âssimapurado:I=(TX+100)+355,sêndoTX
: pêrcêntuaf do IPCA-IBGE acumulâdo nos últimos dozê mêses ou, na sua fafta, um novo índicê
adotado pelo Governo Fedelal que o substitua. Na hipótese do referido indice estabêlecido para
â compênsâÇão financêira vênha a sêr extinto ou de qL1âfquêr forma não possa mais sêr utilizado,
será adotado, êm substituição, o que vier a sêr dêterminado pela 1êgis.IaÇão então em vigor.
cIáEsI,LÀ DÉCDa QuÀRTÀ - DO FORO:

Para dirimir

as quêstõês dêcorrentes destê contrato, as partês eIêgem o Foro da Comarca

dê

Ttabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado
asslnado pelas partes e por duas têstêmunhôs.

o

presente contrato eÍn 02(duas) vj.as, o quaf
Mogeiro -
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de
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