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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ

PREFEITI'RÀ MT'NICIPÀI DE T'IOGEIRO
coi.rrssÀo pERrrâNENÍE DE LrcrrÀÇÃo

I.icitação

EDITAI.

PROCESSO âDMTNTSTRÀTrVO

r,rcrraç.ão

No

.

N" pp 00023/2021

ooo23/2o2L

MODÀLIDADE I PREGÃO PRESENCIÀT,
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Cêrtame:
PREEEITURÀ MUN]CIPAL DE MOGETRO
PRESTDENTE JoÁo pEssoA, 47 - cENTRo

Àv.

CEP: 58375-000

- Te1.: (83)

MOGEIRO

PB

3266L033.

o Órgão Rêalizador do Cêrtamê acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501,/0001-67, doravante
dênoúinado siBpl€s!êntê ORC, tornâ público para conhêcimento de quantos possam intêrêssar que
fará reali,zar através do Prêgoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 14:00 horas
do dia 19 de MarÇo de 202L tlo endêreço acima indicado, ficitaÇão na modalidadê Pregão Presencial
n" OOO23/2021, tipo mênor prêÇo, ê o fornêcimênto rêalizado na forma parcelada; tudo de acordo
com êstê instrumento e em observância a Lei Federal n" 10-520, dê 17 dê Julho de 2002 e
subs idiariamentê a Lêi Eedêra1 n'8.666, dê 21 de Jr.rnho dê 1993; Lei Complementar n'123, de 14
dê Dêzêmbro de 2006; Decreto Municipal n" 016, de 10 de NovêÍüro de 2006r ê lêgisfaÇão pertinente,
ê
consideradas as alterações postêriorês das referidas nolmâs; conformê os critétios
procedimêntos a seguir: dêfinidos, objetivando obter a mêIhor proposta pâra: CONTRÀTAÇÂo DE
EMPRESA PARÀ
DE MOGEfRO.

1.0. DO

O

EORNECII\4ENTO DE REFEIÇÕES

NA SEDE DO

CONTRÀTÀNTE

TIPO SELF_SERVICE NO MUNTCIPIO

OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitaÇão: CoNTBÀTAÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ O EoRNECIMENTO DE
REEEIÇÕES NA SEDE Do CoNTRATÀNTE TlPo SET,F_SBRVICE No MUN]CIPIO DE MOGEIRO.
encontram-sê devidamente dêtalhadas no
1.2.4s êspêcificaÇõês do objêto ora ficitado,
correspondente Termo de Refêrência - Anexo I dêstê Instrumento.
1.3.4 contrataÇão acima dêscritâ, quê será processada nos têmos dêste instnrmento convocatório,
especificaÇões técnicas e informaÇôes complementarês quê o acompanham, quando for o caso,
justif.ica-sê: PêIâ necêssidadê da devida efêtivaÇão de comprâ para suprir dêmanda específicâ CoNTRÀTAÇÃo DE EMPRESÀ PARÀ o FoRNECIMENTo DE REEEIÇÕES NA SEDE Do CONTRÂTANTE TIPO SELE_SERVICE
NO MUNICTPIO DE MOGEIRO -, considerada opor:tuna ê imprescindíveI, bêm como relevantê medida de
intêressê público; ê ainda, pela necêssldade de desênvofvimento de aÇóês continuadas para a
promoÇão de atividades pertinêntes, visando à maximizaÇão dos rêcursos em relaÇão aos objetivos
programados, obsêrvadas as diretrizes e metas definidas nas fêrrâmêntas de planeiamento
1.4.Satienta-se que na referida contrataÇão, não será concedido o tratamento diferênciado e
simpLificado para as Microempresas e Empresas dê Pequeno PorLe, nos termos das disposiÇôes
contidas nos Arts. 4'1 e 48, da Lêi Complêmentar n" 723/2006, por estarêm prêéentes, isolada ou
11 e TII, do Àrt. 49, do mesmo diploma
s imultanêamente, as situaÇões previstas nos lncisos
1egat. Fica, no êntanto, assêgurado a ME e EPP o tratamênto diferenciado ê simplificado prêvisto
nos dêma-is Artigos do Capitulo V, SêÇão f, da Lei n". 123/06,
2.o.Do LocAr É DàTà E DA wpucrtÀçÃo Do EDrrÀr
2.1.Os ênvelopes contendo a docrmêntação relativa à proposta de preÇos e a habilitaÇão para
execuÇão do objeto desta licitaÇão, deverão sêr entregues ao Pregoêiro até as 14:00 horas do
dia 19 de Março de 2021, no endereÇo constante do preâ[ibu1o dêstê instrumento. Neste mesmo
10cal, data e horário será realj-zada a sêssão pública para abêrtLlra dos referidos envêfopes.
2.2.InformaÇões ou esclarecimentos sobre esta licitaÇão, seráo prêstados nos horários normais
de expedientê: das 0B:00 as 12:00 horas.
2.3.Oua1quer pessoa - cidadão ou Iicitante - podêrá soficitar ês clarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório dêste certamê, se manifêstada por escrito ê dirigida ao Pregoeiro,
até 02 (dois) dias útêis antês da data fixada para recêbimênto das propostas'
2-4-Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pêlos setores responsáveis pefa e.IaboraÇão destê âto
convocatório e seus anexos, dêcidir sobrê a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
considêrado da data em que foi dêvidamente recêbido o pêdldo,
2.5.4 rêspectiva pêtiÇão sêrá aprêsêntada da sêguintê forma:
te no
2.5.l.ProtocoIizando o original, nos horários dê expedientê âcima indicados, exclus iv
seguinte endereÇo: Av. Presidente João Pêssoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.
3.0.Dos ELEMEllros

pÀRÀ LrcrrÀÇÀo

3.1 .Ãos participêntês,

serão fornêcidos os seguintes êIementos:

.1.ÀNEXO ] _ TERMO DE REEERÊNCIA _ ESPECIFICÀÇÔES;
3.1 .2,ANEXO TT - MODELOS DE DECT A-RAÇÔLS;
3.1 .3.ÀNEXO ]II - MODELO DE DECLARÂÇÁO DE REGULARTDADE
3.1 .4.ANEXO ]V - MTNUTÀ DO CONTRÃTO.

_

HÀBfL]TÀÇÀO;

3.2 .A obtênÇão do Edita1 poderá sêr feita da seguinte fonma:
3.2 .1.,funto âo Pregoeiro: gratuitamente; e
3.2 .2.Pefos sites: !./ww. mogêiro. pb. gov. br/ licitacoes; \rr.iw. tcê. pb. gov. br.

{. O.DO SI'PORTE LEGÀI.
4.1.Esta ficitaÇão reger-sê-á pela Lei Fedêral nô 10.520, de 17 de Julho dê 2002 e
subsidiariamêntê a Lei Eedêrâ1 no 8.666, dê 21 dê Junho de 1993; Lêi Complemêntar nô 123, de 14
de Dezembno de 2006; Decreto Municipal n' 016, de 10 de NovêÍüro dê 2006, e leqislaÇão pêrtinênte,
conslderadas as alteraÇôes postêriores das rêfêridas normas; que fican fazêndo partes intêgrrantês
dêstê instrumênto, indepêndêntê dê transcriÇão.
5.0.DO PRÀZO E DCrrÀÇÃO
5.1.O prazo máximo parâ a execuÇão do objeto ora licitado, conforme suas caractêristicas ê as
necessidadês do ORC, e quê âdmite prorrogaÇão nos casos pr:evistos pela Lej- 8.666/93, está abaixo
indicado ê sêrá considêrâdo a partir da emissáo do pedido de Compra:

Entrega: lmediata.
5.2.O fornecimento será executado dê acordo com as espêcificaÇõês dêfinidâs no corrêspondêntê
Têrmo de Refenência1, anexo a este instrumênto. Na hipótêsê do rêferido têrmo não estabelecer o
loca1 para a entrêqa, obsêrvada a demanda ê oportunidade, essa será feita na sede do ORC ou em
uma das unidadês administrativâs, por ete indicada, que compôe a sua estruturâ operacional.
5.3.O prazô de vigência do correspondêntê contrato sêr:á determinado: até o final do exercício
financeiro de 2021, considêrado da data de sua assinatura.
5.4.Ãs despesas decorrentes do objêto deste certame, correrão por conta da sêguinte dotaÇão:
Rêcursos Próprios do Município de Moqêiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02.010 GABINETE DO PREFETTO
02.O2O SEC DE ÀDMINTSTRÂÇÃO E PLANEJÀMENTo 02.O3O SEc DE EDUCAÇÀo, CULTURÀ, EsP, LÀZER E TUR]sMo
02.O4O SEC MUNIC]PAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 214 MATERIÀL DE CONSUMO 02.O5O SEC. DE ACÀO SOCIAL
FMÀS 02.060 SEC DE IND. COM. COMPRÀS E TRÀNSPORTES 02.O7O SEC. MEIO AMBIENTE, PESCÀ E PECU
02.O8O SEC. DE INDUST. COMERCIO E INERÃ ESTRUTUBÀ 02.140 SECRETARÍA DE FINÀNCÂS 3.3.90.30.00.00
OO1 MÀTERIÀL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00 OO1 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JÜRTDICA

6.0.DÀS CONDrçõES DE pARfrC rpÀçãO
6.1.Os proponêntes quê dêsêjarem participar: dêstê cêrtamê devêrão entregar ao Pregoêir:o dois
ênvêlopês fechados indicando, respêct ivamente, PROPOSTA DE PREÇOS ê DOCUMENTÀÇÃO, devidamente
idêntificados, acompanhados da rêspectiva dêclaraÇão de cumprimento dos rêquisitos de
habilitação, nos termos dêfinidos neste instrumento convocatório.
6.2.À participaÇão nestê certamê é aberta a quaisquer interessados, inclusivê âs Mj-croêmpresas,
Emprêsas de Pequêno Portê e Equiparados, nos têmos da 1êgis1aÇão vigêntê.
6.3.Não poderão participar os intêrêssados que se encontrem sob o regimê falimêntâr, êmpresas
estrangêiras que não funcionêm no país, nêm aquelês que tênham sido decfarados inidônêos para
licitar ou contratar com a AdministraÇão Púb1ica ou que estejam cumprindo a sanÇão de suspênsão
do direito de licitar ê contrâtar com o ORC.
6.4.os licitantes que desêjarem enviar seus envelopês Proposta de PreÇos e Dôcumêntação via
postal - com Aviso dê Recebimênto ÀR -, deverão remetê-1os em tempo hábil ao enderêÇo constânte
do prêànbuto deste instrumento, aos cuidados do Pnêgoeiro - Ffaviano Clebson Araújo. Não sendo
rigorosamênte obsêrvadas as êxigências dêstê item, os respectivos envêfopes não seráo acêitos ê
o licitante, portanto, desconsiderado para efeito dê participaÇão no certâmê.
6.5.ouando obsêrvada a ocorrência da entrega apenas dos envêIopes junto ao Prêgoeiro, sem a
pennanência de rêprêsêntante crêdênciado na respectiva sessão pública, ficará subêntendido que
o licitante abdicou dâ fasê dê Iâncês vêrbais.
6.6.É vedada à participaÇào err consorcio.

7.0.DÀ

REPRESENTàçãO

E DO CREDEIICIâI'EIÍTO

7.1.o -Iicitante deverá se apresentar, para credenciâmênto junto ao Pregoêiro, quando for o caso,
através de um representante, com os docrmentos que o cr:êdênciam a participar destê procedimênto
licitâtório,
inclusivê com podêres para formulaÇâo dê ofêrtas e lancês vêrbais. Cada licitante
crêdênciârá apenas um rêprêsentantê que sêlá o único admitido a intervir nas fases do cêltame
na forma prevista neste instrumênto, podendo sêr substituído postêriormênte por outro dêvidamentê

credenciado,
'l .2.Pata o credênciamênto dêvênão sêr aprêsentêdos os sequintês documentos:
7 . 2 . 1 . Tratando-se do representante lêqa1: o instrumênto constitutivo da êmpresa na foma da Lêi,
quando for o caso, dêvidâmêntê nêgistrado no órgão competente, no qual estejam exprêssos seus
podenês para exercer direitos e assumir obrigaÇôes em dêcorrência dê ta1 invêstidura;
'7.2-2-'Iratarlda-sê de procurador: a procuraÇão por instrumênto público ou particular da qual
constêm os nêcêssários podêr:es para fomular vêrbalmente lânces, negociar prêÇos, firmar
decfaraÇôês, dêsistir ou apresentar as razõês de recurso e praticar todos os dêmais atos
pertinêntês ao certame; acompanhada do corrêspondentê instrumento dê constituiÇão da
rês a,
quândo for o caso, que comprove os poderes do mandantê para a outorga. Na hipótêse de p
uta Ção
seja particular dêvêrá êêr rêêonhêêída a firmâ @ cartório do Eêspêctivo êignatário.
icial
7.2.3.O represêntêntê legal ê o procurador deverão identificar-sê aprêsêntando document
que contênhâ foto.

?.3.Estes documêntos deverão sêr entlegues ao Prêgoeiro - antes do inicio da sessáo pública original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório compêtentê, pêlo Pregoeiro
ou membro da Equipê dê Apoio.
?.4.A nào aprêsentaÇão ou aj.nda a incorrêção insanávê1 dê quatquêr dos documentos de
crêdenciaftento impedirá a pârtici.paÇáo ativa do representante do Licitante no prêsente certame,
Esta ocorrênciâ não inabilj.tará sumariamênte o concorrêntê, apenas pêrdêrá o direito a
manifêst.ar-se nas correspondênces fases do processo licitatório.
Para tanto, o Pregoeiro receberá
regu.Larmente do rêfêrido concorrente sêus envefopes, decLaraÇões e outros elementos necessários
à participaÇáo no certamê, dêsde que aprêsêntados na forma definida nestê instrumento.
7.5.No monênto de abertura da sessào pública, cada licitante, por j.ntermédio do seu representante
dêvidamenCê credenciado êntrêgârá ao Pregoêiro, êm sêparado dê qualquer dos ênvêIopês, a sêguinte
em

docu-rÀentaÇão:

5.1 .DeclaraÇão de ElaboraÇâo Indêpendente dê Proposta - Ànexo IL
ciência de que cumpre plenamênte os lequisitos de habilitaÇáo, conformê
mo dê1 o - Anexo TTT; e
'7. 5.3 . ComprovaÇâo dê quê o licitante
se enquadra nos termos do Art. 3o da Lêí 123/06, se for o
caso, sendo considerado microempresa ou emprêsâ dê pêqueno portê ê rêcebendo, portanto,
'1

.

1. 5,2 .DeclaraÇâo dândo

tratamento difêrenciado e sinplificando na forma definida pela leqislaÇão viqente. Ta.L
comprovaÇão poderá ser: feita através da apresentaÇão de qualquer um dos sêquintês documentos, a
critério do licitante: a) declaraÇâo exprêssa formafmente assinada por profissional da área
contábil, dêvidêmente habilitado; b) certidào simplificada emitida pêIa junta comêrcia1 da sede
do licitantê ou êquivalentê, na forma da IêgisfaÇão pêrtinente. A ausência da referida dêcIaraçáo
ou cêrtidão simplificada, apenas neste caso para comprovaÇão do enquadramento na forma da
legislação vigênte, não é suficiêntê motj-vo para a inabilitaÇão do licitantê, apênas pérderá,
durante o presente certame, o direito ao tratamento difêiênciado ê simplificado dispensado a ME
ou EPP, prêvistos na Lêi 123l06:
7.5.3.1.O Prêgoeiro poderá promove! diligência, na forma do Art. 43, S3", da Lei 8.666/93,
destinada a êscfarecêr sê o licitantê é, de fato e de direito, considêrado microemprêsa ou
êmPresa de Pequeno porte.
7.6.Quando os ênvelopês Proposta de Preços e Documentâçáo forem enviados wia postal, a
documentaÇão rêIâcionâda nos itêns '7.5.t, 'l .5-2 e 7.5.3 dêvêrá sêr apresentada dêntro do envelopê
Proposta de PreÇos,
8.0.DÀ

PROPOSTÀ DE PREçOS

8.1.A ploposta deverá ser apresentâdâ em 01(uma) via, dentro de envelopê lacrado, contêndo
seglrintês indicaçõês no anverso:
PREFEITORÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

pRoposrA DE pREÇos - PREGÃO PRESENCTÀL
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE
O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá

as

N". 00023/2021

contêr os seguintês

êl-ementos:

8,2.Ploposta elaborada em consonância com as espêcificaÇões constantes dêste instnrmênto ê sêus
êlementos - Ànexo T -, êm papel timbrado da êmpresa, quândo for o caso, assinada Por seu
reptesêntantê lêgal, contendo no correspondênte itêm cotado: discrimiDaÇáo, marca e/ou modelo ê
outras caracteristicas se nêcessário, quantidade e valores unitário e total êxpressos em
algarismos.
8.3.Será cotado um único preÇo para cada item, com a utilizaÇão de duas casas decimais. Índicaçâo
em contrário êstá suieita a correÇão obsêrvando-se os seguintês critérios:
8.3.1,Ealta de digitos: sêrão acrescidos zeros;
8.3.2,Excesso de dígitos: sêndo o primeiro digito excedêntê menor quê 5, todo o êxcesso será
slrprimido, caso contrário havetá o arrêdondamento do digito anterior para mais e os dêmais itens
excedentes suprimidos.
8.4.4 quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, não deverá sêr inferior a 100t da
estimativa detalhada no corrêspondente Termo dê Referência - Anexo I. DisposiÇão êm contrário
não dêsclassifica automaticament.e a proposta apenas o respectivo item será dêsconsidêrado.
8,5,A Proposta deverá sêr redigida em lingua portuguêsâ ê em moêda naciônaf, elaborada com
clarêza, sêm altêrnativas, rasurâs, êmendas ê/ou êntrê1inhas. Suas folhâs rubricadas e a úLtj'ma
datada e assinadâ pêlo responsáveI, com indicaÇão: do valor total da proposta êm afgarismos,
dos prazos de êntrega ou execuÇão, das condiÇões dê pagamento, da sua vâlidade que não podêrá
sêr inferior a 60 dias, e outras informàÇóês ê observaÇõês pertinêntês que o licitantê julgar
nêcêssárias.
8.6.Existindo discrepância entte o preÇo unitár:io e o valol total, rêsultado da muftiplicaçâo
do preÇo unitárlo pê1a quantidade, o prêÇo unitário plêvalecelá.
8.7.Eica êstabelecido que havêndo divergência dê preÇos unitários para um mesmo Produto ou
serviço, prevalecêrá o de menor valoÍ.
8.8.No caso dê aItêraÇão nêcessárj.a da proposta feita pefo Pregoêiro e sua Equipe dê Apoio,
dêcorrêntê exclusivamente de incorrêÇõês na unidadê de medlda utilizada, obselvada a dêvida
proporcional idâdê, bem como na multi.plicaÇão ê/ou soma dê valores, prevalecêrá o valor corrigido'
nto
8.9.À não indicaÇão na proposta dos prazos de entrêga ou execuÇão, das condiÇões de
do
ou dê sua validadê, ficará subentendido que o licitantê aceitou integ.almente as dispo s ç
para
1
âs
f
das
nele
contidas
portanto,
dêtêrminaÇões
as
convocâtório
ê,
se!ão
considêradas
ato
exigências não sêndo suficiente motivo pêra a desclassificaÇão da proposta.

8.10.É facuftado ao .Iicitante, apresentar a pioposta no próprio modefo fornecido peto ORC, desde
quê êsteja devidamente preenchido.
B.11.Nas licitaÇôês para aquisiÇão de mercadorias o participante indicará a origêm dos pr:odutos
ofertados. À eventuaf falta da rêfêrida indicaÇão não desclassificatá o licitante.
8.12.Será desclassificada a proposta quê deixar de atender as disposiÇões dêstê instr:umênto.
B,13.Eica facultado ao licitantê â âpresêntaÇáo da proposta também êm midia, ou seja, em CD ou
PENDRlVE .

9.0.DÀ IIÀBrI,I TÀçÃO
9.1.Os documêntos nêcessários à habilitaÇão dos Ilcitêntes, deverào ser aprêsentêdos êm O1
via, dêntro de ênvêlope lacrado, contendo as seguintes indicaÇõês no anvêrso:

(Lrmâ)

PREEEITURÀ MUN]CIPÀL DE MOGE]RO
DOCUMENTÃÇÃO - PREGÃO PRESBNCTAL NO.
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE
.

DOCUMENTÀÇÀO

00023/2021

deverá conter os sêquintes efemêntos

PESSOÀ JURÍDICA:

9.2 .1.Prova de inscriÇão no Cadastro Nacional dê Pessoa Jurídica - CNPJ.
,2.Prova de inscriÇâo no cadastro de contr.ibuintes estadual ou municipal, relativô à sêdê do

fic itante.
9.2 .3.Àto constitutivo, estatuto ou contrato social em viqor, devidamente registrado, êm sê
tratando dê sociêdades comerciais, ê, no caso de sociedadês por açõês, acompanhado de documêntos
dê e1êiÇão de seus admini s t râdor:ês . InscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada dê prova dê diretoria em exercício. Decreto de autorizaÇão, em se tratando dê êmpresa
ou sociedadê estrangeira em funcionamênto no Pais, ê ato de registro ou autorizaÇáo para
funcionamênto êxpêdido pêIo órgão competente, qlrando a âtividâdê assim o êxigir. RegÍistro
comêrcial, no caso de empresa individuaf. Estas exigências não sê aplicam ao Iicitante que,
quando da etapa de credenciamento no certame, já tenha apresentado de fôrma rêgular nos têrmos
do presentê instrumênto convocatório, a rêfêrida documêntaçâo solicitada neste subitêm.
9.2.4.8a1anÇo patrimonial ê dêmonstrações contábeis do úttimo exêrcicio social, já exigivêis e
êpresêntados na forma da 1ei, com indicaÇão das páginas correspondentês do livro diário êm quê
o mêsmo se êncontra, bem como aprêsêntaÇão dos competentes termos de abertura e êncêrramento,
assinados por profissional habilitado e devidamênte registrados na junta comêrcia1 compêtentê,
vedada a sua substituiÇão por balancetês ou balanÇos provisórios. Tratando-sê de empresa
constituida há menos dê um ano, ou aquêIa quê ainda não tenha rêalizado o fechamênto do seu
primeiro ano de existência no prazo fêgaf, poderá apresentar o Balaço dê À.bertura assinado por
profissionaf habilitado e devidamente rêqistrado na junta comercial competêntê.
9.2.5.Rêgufaridadê para com a Fazenda Fedêral - Certidão Nêgativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Divida Ativa da União.
9.2.6.Certidóes neqativas dâs Eazêndês Estadual ê Municipal da sêde do licitantê, ou outro
êquivalênre, na tormê da lei.
9. 2 . 7 . Comprovação de regularidade refativa ao Fundo de Garantia por Tempo dê ServiÇo - EGTS,
aprêsêntaodo o respectivo Certificado de Rêgularidade fornecida pela Caixa Econômica Eederal.
9.2.8.Prova de inexistência dê débitos j-nadlmpfidos perantê ê JustiÇa do Trabafho, mediante a
âpresêntação de Certidão Negativa dê Débitos Trabalhistas CNDT, nos têrmos do Titufo VTI-A da
ConsolidaÇão das Leis do Trabâfho, aprovada pêfo Decreto-Lêi n' 5.452, dê L" de maio de 1943.
9. 2 . 9 . DêcIar:aÇão do licitante:
de cumprimento do disposto no Art. 7o, Tnciso &{xTII, da
ConstituiÇão Federal - AÍL. 2'7, Inciso V, da Lei 8.666/93; dê sr.rperveniência de fato impeditivo
no que diz rêspeito à participaÇão nâ licitaÇão; e dê submetêr-sê a todas as cláusulas e
condiÇões do presente instrumênto convocatório, conforme modêfo - Anexo II.
9.2.10.Certidão negativa de falência ou concordâta êxpedida pêIo distribuidor da sêde do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
9,2.11.ComprovaÇão de capacidâdê de desempenho antêrior satj-sfatórj-o, dê atividadê igual ou
assêmefhada ao objêto da licitaÇão, fêita através de atestado fornecido por pêssoa juridica de
direito público ou privado.
9-2.12.A\va/.á dê localizaÇão e funcionamênto e/ou decfaraÇão da Prêfêitura do locaf da sêde da
Eima, informando que a mêsma funciona no endereÇo mencionado nos documentos.
9.3.Os documentos de HabititaÇão devêrâo ser organizados na ordêm descrita neste instrumento,
prêcedidos por um indice correspondentê, podendo sêr âprêsentados em original, por qualquer
processo de cópia autênticada por cartótio competentê, pefo Pregoêiro ou meÍüro da Equipê de
Apoio ou publicaÇão em órgão da imprensa oficiaf, quando for o caso. Estando perfeitêmente
legiveis, sêm contêa borrões, rasuras, emêndas ou êntretinhas, dentro do prazo de vâfidade, ê
encerrados em envelope devidamente lacrado ê indêvassávê]. Por ser apenas uma fomalidadê que
visâ facilitar os trabalhos, a ausênciâ do referido indice não inabilitará o licitântê.
9.4.4 fâlta de qua-Iquer docLmento exigido, o sêu vêncimênto, a ausência das cópias dêvidamentê
autenticadas ou das vias originais para autênticaÇão pêIo Pregoeiro ou membro da Equipe de Àpoio
ou da publicação êm órgão na imprensa oficial, a aprêsentaÇão dê documentos de habilltaÇ o forâ
for:
do envelope êspêcifico, tornará o respêctivo licitante inabilitado. ouando o documê
obtido via lnternet sua legalidadê sêrá comprôvada nos endêreços eletrôôicos corrêspo
ante
Poderá sêr utilizada, a critério do Pregoêiro, a documêntaÇão cadastral de fornêcedor, c

dos alguivos do ORC, para comprovação da autênticidâdê dê êlemêntos apresêntados pêlo ficitantê,
quando

for o caso.

10. O.DO CRITERIO PÀA,À i'I'IJGÀMBITTO

10.1,Nâ sêIeÇão inicia.I das propôstas para identj.ficaÇão de quais irào passa! a fase de lances
velbais e na classificaÇão final, observadas as êxigências ê procêdimêntos dêfinidos nêstê
instrumênto convocatóri-o, sêrá considêlado o critério de menor preço aprêsentado para o

corresPondente itêm.
10.2.Havendo igualdade de valorês êntrê duas ou mais propostas escritas, ê após obêdêcido o
disposto no Ârt. 3o, §2", dâ Lêi 8-666/93, a classificaÇão inicial para a fasê dê lances verbais,
se fará alrâvés de sorteio,
10.3.Na presentê licitaÇão - fase de lances -, será assegurada como critério de dêsêmpate,
preferência dê contrataÇão para as microempresas e empresas dê pequeno porte10.4.Para efeito do disposto nestê instrumênto, êntendê-sê por êmpatê - fase de lancês -, aquelas
sj.tuaÇões em quê as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 05E (cinco por cênto) superiorês ao Ínê1hor preÇo.
1o,s.Ocorrêndo a situaÇáo de êmpate - fase de fances - conforne acima definida, proceder-sê-á
da segulnte forma:
10,5.1..À microempresa ou emprêsa dê pêqLleno portê nais bêm classificada será convocada para
apresentar nova proposta no máximo de 05 (cinco) minutos após o êncêrramento dos fances, sob
Pena de prêcfusão
10,5.2.Não ocorrendo a contrataÇão dâ microêmpresa ou emprêsa dê pequeno porte, na forma do itêm
anterior, serão convocadas as dêmais remanescentes quê por ventura se ênquadrem na situaÇão de
êmpatê âcima definida, na ordêm de classj-ficaÇâo, para exercício do mesmo direito;
10.5.3.No caso dê equivalência dê valores apresentados pêfas microempresas e empresas dê pêqueno
porte que se encontrem no intêrvalo êstabêlecido como situaÇão de empate, sêrá realizado sorteio
entre elas para quê sê identifique aquela quê primêiro podêrá apresentar mêIhor ofêrta,
10.6.Na hipótese de náo-contrataÇão nos termos acima previstos, em que foi observada a sj.tuaÇào
de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microêmprêsâ ê êmpresa de pequeno portê, o
objeto ficitado será adjudicado em favor da proposta originalmêntê vencedora do certaftê.
10.?.À situaçáo de ernpate - fase de lances -, na forma acima definida, somente se ap.Iicará
quando a mêIhor ofêrta iniclal não tiver sido apresentadâ por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
11.0.DÀ

ORDEM DOS TR,àBAI,BOS

11.1.Para o recebimento dos enwêIopes e inicio dos trabâlhos sêrá observada uma tolerância de
15 (quinzê) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recêbimento dos envelopês,
nenhum outro será acei.to.
11.2.Dêclarada abertâ à sessão púbIica pê1o Pregoeiro, sêrá efetuado o dêvido credêncj.anento
dos interessados. Somente participârá ativarente da reunião um rêpresentantê dê cada licitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquê! pessoa quê se interessar.
11.3.O não comparêcimento do rêptêsêntante de qualqLlêr dos ficitantês náo impêdirá a efetivaÇáo
da reunião. sendo que, a simpfês participaÇão nestê certamê implica na total aceitação de todas
as condiÇôês êstabêfêcidas neste Instrumento Convocâtório e seus anexos.
11.4.Em nenhuma hipótêsê sêrá concedido prazo para â apresentaÇão de documêntaÇáo e/ou
substituiÇão dos envelopes ou de qualquer elemênto êxigido ê não apresentado na rêunião destinada
ao Íecêbimênto das propostas de prêÇos.
1.1.5.O Pregoeiro receberá dê cada representantê os envêfopês Propostâ de PreÇos ê Documentação
e a dêclaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de quê cumpre plenamente os
requisitos de habilitaÇão.
ll.6,posteriormente abrirá os envêlopes Propostas de PreÇos, rubricará o seu conteúdo iuntamente
com a sua Equipê dê Apoio, conferindo-as quanto à vatidadê ê cumplimênto das êxiqências
constantes no instrr.rmênto convocatório e solj.cj-tará dos Iicitantes que examinem a documentaÇão
nêIes contidas.
11.7. prossêguindo os trabalhos, o Prêgroeiro analisará os documêntos e as observaÇões porventura
fomuladas pelos licitantes, dando-fhes ciência, em seguida, da classificação inicial, indicando
a proposta de mênol preço ê aquelas em valores sucêssivos e superiores em até dez por cênto,
rêlativamente à de menor vaIor, pâra cadô item cotado. Entretanto, se assim iulgar nêcessário,
podeÍá divulgâr o rêsultado numa nova rêuniào.
11,8.Não havendo para cada itêm licitado pelo mênos três pr:opostas nas condiÇões acima definidas,
serão cfassificadas as melhores propostas subsequêntes, até o máximo de três, quaisquer que
sêjaÍn os preÇos oferecÍdos.
11.9.Em sêguidâ, será dado início à êtapa de apresentaÇão de lancês verbais pêfos representantes
dos fj.citantes inicialmente classificados, que deveráo sêr formulados de fonna sllcessivâ, ên
valorês distintos e decrescentês, â partir do autor da proposta de maior preÇo. Serão realizadas
tantas rodâdas dê lances verbais quantas se fizerem necêssárias. Esta êtapa poderá ser
j-nterrompida, marcando-sê uma nova sessão públj-ca pârâ continuidadê dos trabalhos, a crj.tério
do Pregoeiro.
11.10.Não serão aceitos lânces com valorês irlj-sórios, incompatÍvêis com o valor orÇado, e
deverão ser efetuados em unidade monetária nacionaf. A dêsistência êm apresentar fance verbal,
quando convidado pelo Pregoêiro, implicará na êxcfusão do licitante apênas da etapa de lances
verbais para o correspondentê itêm cotado e nâ manutenÇão do ú1tj.no preÇo apresêntado, para
efeito dê cfassificaÇâo final das propostas.
ará a
11.11.DecIarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeilo êx
tea
aceitabilidade da primeira classificadê, quanto ao objeto e valor, decidindo motiva
respêito.

11.12.sendo aceitávef a proposta dê menor prêço, sêrá abêrto o envelope contendo a docrmêntaÇão
de habilitaÇáo somente do Iicitante que a tiver for:nu1ado, para confirrnaÇão das suas condiçóes
habilitatórias.
Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento
convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-1he adjudicado o rêspectivo item,
objeto dêste certame, após o transcurso da competênte fase recursal, quando for o caso.
11.13.Se a ofelta nào for acêitávêI ou sê o licitantê não atender as exigência habilitatórias,
o Pregoeiro exâminará as ôfertas subsequentes, na ordem de cfassificaÇão, verificando a sua
aceitabilidade ê procedêndo à habilitaÇão do proponênte, ê assim sucêssivanente, até a apuraÇão
de uma proposta que atênda as disposiÇõês do instrumento convocatório.
11.14.Da reunião lavrar-sê-á Ata cilcunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências
e quê, ao fina1, será assinadâ pêlo Pregoeiro, sua Equipe de Àpoio e licitantes presentês,
11.15-En dêcorrência dâ Lêi ComplêmêntaÍ 123l06, a conprovaÇão de regulâridadê fiscal e
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente sêrá exigida para efêito de
assinatura do contrato, obsêrvando-sê o sêguintê procedimento:
11.15.1.Ãs microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participaÇão nêsta
IicitaÇão, deverào apresêntar toda a documentaÇão exigida pana comprovaÇâo de reqularidade
fi.scal ê trâbalhista, dêntre os documentos ênumerados neste instrunento para efêito de
HabllitaÇão e integrantes do envelope DocumentaÇão, mesmo quê esta apresente algrrna rêstriÇão;
11.15.2.Havendo âlgumâ rêstriÇão na comprouaÇão da regularidade fiscal e traba.Ihistá, será
âssegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo temo inicial corresponderá ao momênto êm que
o licitante for declarado vêncedor, prorrogáveis por igual periodo, a clitério do ORC, para a
regularização da docunêntaÇão, pagamento ou parcefamento do débito, e emissão da evêntuais
celtidões negativas ou positivas com efeito de certidáo negativa;
1.1.15.3.À não-regulari zâÇão da documentaÇão, no prazo acima prêvisto, implicará decadência do
dileito à contrataçáo, sêm prêjuizo das sanÇóes previstas no Art. 81, da Lei 8.666,/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantês remanescentes, na ordem dê cfassificaÇão, pala âssinatura
do contrato, ou revogar a Iicitação.
11.16,Os documentos apresentados pê1os 1i-citantes no Cledenciâmênto e os elementos constantes
dos envelopês Proposta de PrêÇos ê DocumentaÇão quê forem abertos, serão retidos pelo Pregoêiro
e anêxados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envefopê DocumêntaÇão, ainda facrado, do
ficitantê dêsctâssificado ou quê nâo fogrou êxito na êtapa competitiva quê não for retirado por
seu representante legal no prazo dê 60 (sessenta) dias consêcutivos da data de homologaÇão do
presente certame, será sumariamente destÍuido.
12.O.DO GTTÉRIO DE ÀCAIIÀBILIDàDE DE

PREçOS

12.1.Havendo proposta ou lance vencedor con valor para o !êspectivo itêm rêIacionado no Ànexo I
- Telmo dê Referênciâ - Espêcificações, na cofuna código:
12.1.1,Corn indicios que conduzam a uma prêsunÇão relativa de inexêquibi.I idade, pêIo critério
definido no Art. 48, II, da Le\ 8.666/93, êm taf situaçáo, não sendo possivel a imêdiata
confirmaÇâo, poderá sêr dada ao licitante a oportunidadê dê demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias útêis para comprovar a viabilidadê dos preços,
confoÊnê parâmetros do mesmo Art, 48, 1I, sob pena de desconsideraÇão do item.
12.2 . Salienta-se que tais ocortências não desclassificam automaticamênte a proposta, quando for
o caso, apênas o item correspondente.
13.0.DOS

RECTTR.SOS

13.1.Declarado o vencêdor, qualquer Iicitantê poderá manifestar imediata e motivadamentê a
intênÇão dê rêcorrer, observando-se o dj-spostô no Art. 4o, Inciso xvIII, da Lei \O-52A/02.
13.2.O acolhimento do recurso importará a invalidaÇâo apenas dos atos insuscetívêis de
aproveitamênto.
13.3.À falta de manifestaÇâo imêdiata e motivada do licitantê importará a decadência do direito
dê recurso e a adjudicaÇão do objeto da ticitaÇão pelo Prêgoeiro ao vêncêdo!.
13.4-Dêcididos os recursos, a autolidade supelior do oRc fará a adjudicaÇáo do objeto da
licitaÇâo ao proponente vencêdor.
13.5.o recurso sêrá dirigido à auto!idadê superior do ORC, po! intêrmédio do Pregoeiro, devendo
ser protocol-izêdo o original, nos horários normais de expêdiente das 08t00 as 12i00 horas,
êxclusivamênte no seguinte endereÇo: Àv, Presidente Joâo Pessôa, 4f - Centro - Mogeiro - PB.
1{. O.DÀ HOTIOT,oGÀÇÃO E ÀD,rrDrCÀÇÃO
14,1.Conc1uído a fase compêtitiva, ordênada às propostas aprêsêntadas, analisada ê documentâÇão
de habilitaÇão e obsêrvados os recursos porventura interpostos na forma da legislaÇão vigente,
o Prêgoeiro emitira rê1atório conclusivo dos trabalhos desenvofvidos no cêrtamê, remetendo-o a
autoridadê supêrior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos do processo, nêcêssários
à AdjudicaÇáo ê HomologaÇão da respectiva licitação, quando for o caso.
14.2.À autoridade superior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defêsa dos

interêsses do oRc, discordar e deixar de homologar, total ou parcj.al-mente, o resultado
aprêsêntado pelo Pregoeiro. revogar ou considêrar nufa a LicitaÇào, desde que aprêsêntê a dêvida
fundamêntaÇão exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes.
15. O.DO CONERÀTO

15.1,Após a homologaÇão pê1a autoridade supêrior do oRC, o adjudicatário sêrá convocado para,
dentro do plazo de 05 (cinco) diâs consecutivos da data de lêcêbimento da notificaÇão, ss inar
o rêsPectj,vo contrato, quando fol o caso, êIaborado êm conformidade com as modali.dadês pe tidas
rna .
pêIa Lei A.666/93, podendo o mesmo sofrêr alteraÇões nos telmos dêfinidos pela referida

15-2.Não atendendo à convocaÇão para assinar o contrato, ê ocorrendo estâ dêntro do prazo de
validade dê sua proposta, o licitantê perderá todos os di.reitos que porventura tenha obtido como
vencedor da licitaÇão.
15,3.É pêrmitido ao ORC, no caso do Licitante vencêdor não comparêcêr para assinatura do contrato
no prazo e condiÇóes ê§tabelecidos, convocar os licitantês rêmanêscentes, na ordêm dê
c.IassificaÇâo ê sucêssivamentê, para fazê-10 em igual prâzo do licitante vencedor.
15.4.O contrato que eventualmente venhâ a sêr assi-nado pelo licitantê vencedor, podêrá ser
altêrado com a dêvida justificativa,
unj- lateralmentê pêIo Contratante ôu po! acordo entre as
partês, nos casos plevistos no Àrt. 65 ê sêrá rescindido, de p.Iêno direito, confolmê o disposto
nos Arts. 17, 18 e ?9, todos da Lei 8,666,/93; e rêalizado na fonna de fornecimento parcêIadâ.
15,5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerêm nas compras, até o respectivo timitê fixado no Art.. 65, § 1' da Lêi
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressáo poderá êxcedêr o limite estabêIêcido, saLvo as slrprêssôes
resultantes de acordo ceIêbrado entre os contratantes.
16.0.DÀ.s SÀNçõES

ÀDMINT SrRÀrrVàS

16.1.Ouen, convocado dentro do prazo dê validade da sua proposta, Dão celebrar o contlato,
deixar dê entregar ou aprêsêntar documentaÇão fafsa exigida pâra o certame, ensêjar o
letardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na exêcuÇão
do contrato, comportar-sê dê modo inidôneo, dêclarar informaÇões falsâs ou cometer fraudê fiscal,
garantidô o direito à ampla dêfêsa, ficará impedido de licitar e contrâtar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e, será dêscrêdenciado do SisteIRa de Cadastramento Unificado de
Folnecedores SICÀF do Govêtno Fedêral ê de sistemas sêmelhantes mantidos por Estados, Distrito
EêdêrâI ou Municipios, pêlo prazo de até 05 (cinco) anos, sêrn prejuízo das multas prêvistas
neste Edita1 e das demâis cominações legais.
16,2.À rêcusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇóês assumidas ê prêcêitos ]egâis, sujeitará
o Contratado, garantida â prévia defesa, às sêgr]intes penalidades previstas nos Art§. 86 e 87,
da Lei 8.666,/93: a - advertênci-a; b - multa de mora dê 0,5t (zêro virgula cinco por cênto)
apticada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no i-nicio ou na êxêcuÇão do
objeto ora contratado; c - multa de 1Ot (dêz por cento) sobre o vâlor contratado pêIa inexecuÇâo
total ou parcial do conttato; d - s imultânêamente, qualquer das pênalidades cabivêis
fundamentadas na Lei 8,666193 e na Lei 10.52O/O2.
16,3,se o valor da multa ou indenizaÇáo dê\rida não for recolhido no prazo de 15 (quinzê) dias
após a comunicaÇão ao Contratado, será automaticamente dêscontado da prineira parcela do
paganento a que o contratado vier a fazêr jus, acrescido de juros molatórios dê 1E (tnn por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado iudicialmênte.
16.4.Àpós a aplicaÇão de quaisquer das penalidadês previstas, rêâ1izar-se-á comunicaÇáo escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as pênalidade§ de advertência ê multa
de ftora quando for o caso, constando o fundamento ]êga1 da puniÇáo, informando ainda que o fato
sêrá registrado e pubficado no cadastro correspondente.
COÀ@ROI'AçÂO DE EXECT'çÁO E RECEBII{EIITO DO OBJETO
1?.1.Exêcutada a presente contlatação e observadas as condições de adimplemento das obligaÇôes
pactuadas, os procedimentos ê prazos para recebêr o seu objeto pelo ORC obêdecerão, conforme o
caso, à disposiÇôês dos Arts. ?3 a 76, da Lei a-666/93.

1?.O.DÀ

18.0.DO PÀGà!íANIO
18.1.o pagamênto setá rêalizado mediante processo regular ê em obsêrvânciâ às normas ê
procedimenios adotados pê1o ORC, da seguinte manêira: PaIâ ocorlêr no prâzo dê trinta dias,
contados do pêliodo de adimpfêmento.
18.2.O dêsêÍúcolso náximo do período, não sêrá superior ao vâfor do lespectivo adirnpl-emento' de

acordo com o cronoglama aprovado, quando for o caso, e sempre êm conformidadê com a
disponibilidadê de lecursos financeiros.
18.3.Nenhum.valor se!á pago ao Contratado enquanto pendente dê liquidâÇão qualquêr obrigaÇão
financeira que the for imposta, em virtudê de penalidade ou inadimplência, a qual podelá ser
conpênsada com o pagamento pendentê, sem quê isso gerê direito a acréscimo de qualquêr natulêza.
18.4.Nos casos dê eventuais atrasos de pagamento nos têrmos dêste instllrmento, e desde que o
Contratado nâo tenha concorrido de alguma foma pala o atraso, sêrá adnitida a compensaÇão
finâncêira, devida dêsdê a data limite fixada para o Pagamênto até a data corrêspondente ao
efêtivo pagamento da parcela. os encalgos moratórios devidos em lazão do atraso no pagamento
x I, onde: EM: êncalgos
serão ca1culâdos com utilizaÇâo da seguinte fórmula: EM = N'vP
moratórios; N : nÚmero de dias entrê a data prevista pa!â o Pagamênto e a do efêtivo pagamento,
VP = vâlor da parcela a ser paga; ê I = indice de compênsaÇão financeira, assim apurado: I =
(Tx+1oo)+365,sendoTx:percentualdoIPCÀ-IBGEâcumu]adonosúltimosdozêmesêsou,na
sua fa1ta, um novo indicê adotado pê1o Governo Eêderal qLle o substitua. Na hipótêse do referido
indice estabêlêcido para a compensaÇão financêira venha a ser extinto otl de qualquer forna não
possa mais ser utilizado, sêrá adotado, êm substituiÇão, o quê vier a ser dêterminado pela
legislaÇâo êntão em vigor.
19. 0.DO REÀ,,US!ÀIIENTO

19.1.os prêÇos contratâdos são fixos ê irrêajustáveis no prazo de um ano'
19.2.Dentro do ptâzo dê vigência do contrato e mediante solicitaÇáo do contratado, o
podêrão sofrer reajuste após o intêrrêgno dê um ano' na mesma proporÇão da variaçào
no IPCÀ-IBGE acumulado, tomando-se po-r base o mês de apresentação da respectiva
êxclusivamente para as obrigaÇões inj.ciadâs ê concluidas após a ocolrência da anualida

preços
icada

sta,

19.3.Nos reajustês subsêquêntes ao primeiro, o interreqno minimo dê um ano será contado a partir
dos efeitos fj.nanceiros do úItimo !êajuste.
19.4.No caso dê atrâso ou não divulgaÇáo do índice dê reajustamênto, o Contratante pagará âo
Cont.ratado a importância calculada pela úLtirna variaçáo conhecida, liquidando a difelenÇa
correspondentê tão logo sêja dia.ulgado o indice dêfinitivo.
Fica o Contratado obrigado a
aprêsentar memória de cálculo refêrente ao reajustamento de preÇôs do valor rêmanêscentê, senPre
quê êste ocorrêr.
19.5.Nas aferiçôês finais, o indice utilizado para rêajuste será, obrigator:iamêntê, o definj.tj-vo.
19.6.Caso o indice êstabelecido para reajustamento venha â sêr extinto ou de qualquer forma não
possa mais sêr utilizado, sêrá adotado, em substituiÇão, o que vier a sêr dêterminado pela
IêqisfaÇão entáo em vigor.
19.?.Na ausência de previsão fegal quânto ao indice substituto, as partês êIegerão novo indicê
oficial, para rêajústamênto do prêÇo do valor rêmanêscente, por meio dê termo aditivo.
19.8.O reajuste poderá ser realj-zado por apostilamento.
20.O.DÀ.s DTSPOSTçõES GEnÀrS

20.1.Não sêrá dêvida âos proponentes peta êlaboraÇâo e/ou apresentaÇáo dê documêntação lelativa
ao cêrtame, quêIquer tipo de indenizaÇào.
20.2.Nenhuma pessoa fisica, ainda quê credênciada por procuraÇão 1ê9a1, poderá representâr mais
dê uma Licitantê.
20.3.À prêsente licitaÇáo somente poderá vir a ser rêvogada por razóês dê intêresse públlco
decorrente de fato superveniente devldamente compÍovado, ou anulada no todo ou êm parte, pol
i]êgalidadê, dê oficio ou por provocaÇão de tercej-ros, mediantê parecêr esclito e devidamente
fundamentado.
20.4.Caso as datas prêvistas para a realizaÇão dos êventos da prêsêntê licitação sejan declaradas
feriado e não havêndo ratifi.caÇão da convocação, ficam transfêridos automaticamênte para o
primeiro dia úti1 subsequêntê, no mesmo loca1 e hora anteriormente previstos.

20.5.O ORC por convêniência administrativa ou técnica, sê rêserva no direito dê paralisar a
qLlalquer tempo a exêcuÇão da contrataÇào, cientiflcando devidamente o Contratado.
20.6.Decâirá do dirêito dê impugnar pêrante o ORC nos têrmos do presentê instrumento, aque.le
que, tendo-o aceitado sem objeÇão, vênha a apresentâi, dêpois do iu1garflênto, falhas ou
irrêgularidades quê o viciaram hipótese em quê ta] comunicado não têrá êfeito de lêcurso.
já dêverão estar incluidos os custos com
20.7.Nos valores âprêsêntados pêlos licitantes,
aquisiçâo dê material, mão-de-obra uti1i2âda, impostos, êncârgos, fretes ê outros que venham a
incidir sobre os lêspêctivos prêços.
20.8.Às dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste instlumento,
ficaráo única e exclusivamentê sujeitos a interprêtação do Prêgoeiro, sendo facultada ao mêsmo
ou a autoridadê superior do ORC, em qualquer fase da licitaÇão, a promoÇáo dê diligência
dêstinada a esclarecer ou a compl-ementar a instruÇáo do plocesso'
20-9.Par:a dirimir controvérsias dêcorrêntes destê cêrtame, excluido qualquer outlo, o foro
compêtente é o da Comarca dê Itabaiana.
Mogei ro
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ESTÀDO DÀ PÀRAÍBA
PREFETTURÀ

co'ÍrssÃo
ÀNEXO

I -

PREGÃO PRESENCI,ÀI.

TERMO DE REFERÊNClA

1

.

N"

}íI'NICTPÀI DE

}áOGEIRO

PERraNENTE DE LrCrrÀçÃO

OOO23/ 2O2L

ESPECIFICÃÇÕES

O.DO OBJETO

l.Constitui

objêto dêsta licitaÇão:

O FORNECIMENTO DE

REFEIÇÔES

2.1.Considêrando as necessidâdês do ORC, tem o presente termo a finalidadê de dêfinir,
ê adequadamente, os procedimentos nêcessários para viabilizar a contrataÇão êm tela.
2.2.4s carâctêrísticas e espêcificaÇôês do objêtô ora licitado são:

técnica

1

NA SEDE DO CONTRÀTANTE

CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PA.RÀ
MUNTCIPTO DE MOGETRO.

TIPO SELE_SERVICE NO

2.O.JUSTIEICÀTIVÀ

1

2

3

Dr scRfl'ÍrNÀqi{o
I'NIDÀDE
EC]MENTO DE REEEIÇÃO TIPO CAEÉ DA MANHÃ: _ 1 PORÇÃO DOIS TIPOS DE CARN
UND
OVOS; 1 PORÇÃO DE CUSCUZ OU INHAME OU }4ÂCAXEIRÂ; _ 1 PÃO ERÃNCÉS OU P
E,. _ 1 PORÇÁO DE MARGAR]NA OU MANTEIGA.. - 1 PORÇÃO DE BISCOITO DOCE
ALGADO; _ 1 PORÇÃO DE CAEÉ OU LEITE COM 2OOML, - 1 PORÇÃO DE SUCO DA ERUT
(SABORES DIVERSOS) 3OOML, _ 1 PORÇÃO DE ERUTAS (DIVERSAS) .
(SABOR DIVERSO);
ECIMENTO DE REEEIÇÁO TIPO A]-MOÇO: _ 1 PORÇÁO DE EEIJ
UND
1 PORÇÃO DE ARROZ (SÂBOR DIVERSO),. _ 1 PORÇÁO DE MACARRÃO (TIPO E SABO
IVERSO) ; _ 1 PORÇÃO EAROEA (SÀBORES DEIVERSOS), - 1 PORÇÂO SÀLADA (MÍN
VARÍEDADES); . 1 PORÇÀO ],EGUMES (MÍNIMO 2 VARIEDÀDES); - l PORÇÁO DE CARNEI
(M ÍNrl.{o 3 VARTEDADES); - 1 poRÇÃo DE puRÊ DE BÀTÀTA, - 1 poRÇÃo DE suco DÀ
UTA (SABORFS DIVEPSOS) ]OOML, DE SOBREMESÀ ( SÀBORES DÍVERSOS).
UND
ECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO JANTAR: _ 1 PORÇÃO DE INHÀI4E OU BATATA DOCE
usc UZ; - 1 PORÇÃO DOIS TIPOS DE CARNE OU OVOS,. - 1 PORÇÃO DE CAEÉ OU IÊÍ T
2OOMI, _ 1 PORÇÃO DE SOPA (SABORES DIVERSOS); _ 1PÃO ERANCÊS OU P

QUÀ}IIIDàDE
1500

2

500

150 0

E

3. O.OBRTGÀÇôES DO CONTRÀTÀDO

3.l.ResponsabiIizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concêrnentes à legislaÇão fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despêsas e compromissos assumidos, a quâfquêr
título, perante sêus fornêcêdores ou terceiros em razão da êxêcuÇâo do objeto contnatado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrêntês, os materiais ou sêrviÇos que apresêntarêm
alteraçõês, dêteriorações, imperfeiÇôês ou quaisquer iirêgularidades discrepantes às exigênciâs
do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constêtados após o rêcêbimênto e/ou pagamênto.
3.3.Não transfêrir a outrem, no todo ou êm parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia
e expressa autorizaÇão do Contratante.
3.4.Mantêr, durantê a vigênciâ do contrato ou outros instrumentos hábeis, êm compatibilidadê
com as obrigaÇóes assumidas, todas as condiÇôes de habilitaÇâo e qualificaÇão êxigidas no
rêspêctivo processo licitâtónio, apresêntando ao Contratantê os documentos nêcêssáraos, sêmpre
que solicitado.
3.5.Emitir Nota Eiscal corrêspondêntê à sêde ou filiaf dâ êmpresa que apresêntou a documêntaÇão
nâ fasê dê habilltaÇáo.
3.6.Executar todas as obrigaÇões assulnidas com observância a melhor técni,ca vigênte, enquadrandosê, rigorosamêntê, dêntro dos prêcêitos lêgais, nôrmas ê êspecificaÇões técnicas
correspondentês

.

4.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBTúIDÀDE DE

PREÇOS

4,1.Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado acima, na
coluna código:
4.1.1.Com indicios quê conduzan a uma presunÇão relativa de inêxêquibilidade, pê1o critério
definido no Art. 48, II, da Leí 8-666/93, êm taI situaÇão, não sendo possivel a imediata
confirmaÇão, poderá se! dadâ ao ficitante a oportunidadê dê demonstrar a sua exequi{'Àidade,
sendo-Ihe facultado o prazo de 03 (três) dias útêis para comprovar a viabilidâdê do{ pteÇos,
conformê parâmêtros do mêsmo Àrt. 48, ff, sob pena de dêsconsideraÇão do itêm.
I \
4.2.Salienta-se que tais ocorrências não dêsctassificam automaticamente a proposta, quFndq for
o caso, apenas o item corrêspondente.
\ / )
4.3.os fances verbais serão efetuados em unidadê monêtária nacionâf.
\ /ô§

§
. O .I,IODELO DÀ PROPOSTÀ
5.1.É parte integrante deste Têrmo dê Referência o modêlo de proposta dê preços corlrêspondênte,
podendo o ficitantê âprêsental a sua proposta no próprio modêfo fornecido, dêsde que sêja
dêvidâmentê pr:êênchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.
5

§

'-'
BÀ
ESÍÀDO DÀ
PREFEIN'RÀ I'T'NICIPÀI DE !{O@IRO

co|'EssÀo PEBIrãNENEE DE LrCttÂÇÃO
À}|EXO 01 ÀO TTRI,D DE NEEERÊNCIÀ
PREGÁO PRESENCIAL

N"

-

PROPOSIÀ

OOO23/2021

PROPOSTA
REE.:

PREGÃO PRESENCIÀ',

N"

OOO23/2O2L

OBJETO: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ
SELE_SERVICE NO MUNICIPIO DE MOGEIRO.
PROPONENTE

O

EORNECIMENTO DE REFEÍÇÕES

NÀ SEDE DO CONTRÀTÀNTE TIPO

:

Prezados Senhores,
Nos têrmos da.IicitaÇáo em epígrafê, apresentamos proposta conformê abaixo:

ii

rco
1

UIfIDÀDE

DI SCRIMIIBç.âO
EORNECIMENTO DE REEEIçÃO 11PO CÀ EE
iqaNHÃ: . I PORÇÁO DO]S T]POS DE CARNE
.ovos,. - 1 PORÇÃO DE CUSCUZ OU INEÀI,'E

úÀcÀxErRÀ; - 1 pÃo ERÀNcÊs ou pÃo DocE;
:1 PORÇÃO DE I,IÀRGÀRINÀ OU MÀNTEIGÀ' ;poRÇÀo DE Brscorro DocE ou sÀLGÀDo; :PoRÇÀo DE cÀEÉ oU IEITE COM 2OOML, 2

- 1 poRÇÃo

QI'A}ITIDàDE
1500

UND

2500i

UND

15 00

I'NIT

O t,

;PORÇÃO DE SUCO DA FRUTA (SABORES DIVERSOS

i3ooMl,,

UND

1:
1:
1:

)'

DE ERUTAS (DrvERSAs).

]EORNECIMENTO DE REEE IÇÁO

TIPO ÀLMOÇO: _

tPoRÇÁo DE FErJÃo ( SÀBOR DIVERSO) , :PoRÇÃo DE ÀRRoz (sÀBoR DrvERso), -

1l
1l

lPoRÇÂo DE MÀCÀRRÃo (TIPo E SÀBOR DIVERSO)
.- 1 PORçÃO FAROEÀ ( SÀBORES DEÍVERSOS);

,:

i1 PORÇÃO SÀI,ÀDÀ (MÍN]I{O 2 VÀRIEDÀDES);
1 PORÇÂO ],EGUMES (MÍNIMO 2 VARIEDÀDES);
1 PORÇÀO DE CÀRNE (MÍNIMO 3 VÀRIEDADES)
- 1 PORÇÃO DE PURÊ DE BÀTATA; _ ]. PORÇÃ

E SUCO DÀ FRUTA (SABORES DIVERSOS) 3OOML;
1 PORÇÁO DE SOBREMESA (SÀBORES
TVERSOS)

i3

.

TIPO .]ÀNTAR: - 1
CIMENTO DE REEEI
JP ORÇÀO DE INHÀME OU BÀTATÀ DOCE OU CUSCUZ;:
1 poRÇÃo DoÍs TrPos DE CARNE OU OVOS; -;
1

PoRÇÀo DE cÀFÉ

ou rErrE coM 2ooML;

iPORÇÃO DE SOPA (SABORES
FRÀNCÊS OU PÀO DOCE.

VÀLOR TOTÀL DA PROPOSTÀ

_

D]VERSOS);

- 1

-

1:

PÀq

R$

- Itêm 5.0:
_ Iten 18.0:
VALIDADE DÃ PROPOSTA - ItêIn 8.0
PRÀZO

PAGÀMENTO

de

Responsáve1

CNPJ

de

PREÇO

TclIÀ'.

EOLHÀ 01,/ 02

;E
ESÍÀDO DÀ
PRETEITT'RÀ TdI'NICIPÀI DE I.OGEIRO

co'ÍrssÂo pE8lteNEt{TE DE LrcrrÀÇÀO
À}IEXO

II -

PREGÁb PRESANCTA!

N"

OOO23/2O2L

MODELOS DE DECI,ARÀÇÔES
PREGÃO PRESENCIÀL N" OOO23/202I
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

REF.:

PROPONENTE

CNPJ

1 0

- DECLÀRÀÇÂO de cumprimento do disposto no Àrt. 7", lnciso xxxÍIl,
da Lei 8 . 6661 93,

da

CF

Art. 27, Inciso

qualificado, sob pênas da Lei e em acatarnento ao disposto no Àrt' ?o inciso
XXXIII da ConstituiÇão Fêdêra1, Lêi 9.854, dê 27 dê outubro de 1999, declara não possuir em sêu
quadro dê pessoal, funcionários menotes de dezoito anos em trabal-ho Doturno, insalubre ou
perigoso e nêm menotes dê dêzesseis anos, êm qualquêr trabalhoi podêndo existir menolês de
quatorze anos na condição de aprêndiz na forma da legislaÇão vigente.
O proponêntê acima

2.0 - DECLARÀÇÃO de superveniência de fato impeditivo no qLle diz rêspêito a participaÇão na
licltaÇão.
Conformê exigêncj.a contida na Let 8-666/93, Art. 32, 52", o proponente acima quafificado, declara
não havêr, até a presente data, fato impeditivo no quê diz respêito à habil itaÇão /pa!t icipaÇáo
na presente Iicitação, não sê êncoDtrando em concordata ou êstado falimentar, estando cientê da
obrigatoriedade dê informar ocorrências posteriorês. Ressalta, ainda, náo êstar sofrendo
penalidadê de dêclalaÇão dê idoneidade no ârnbito da administraÇão Eederal, Estadual, Municipaf
ou do Distrito Federal, arcandô civil e criminalmentê pêIa prêsente afirmaÇão'

3.0 -

DECLARÀÇÃo

dê submeter-sê a todas as cláusul-as

e

condições do correspondentê instrumênto

convocatório.

O proponente aclmâ qualj.ficado dêclara ter conhecimento ê aceitar todâs as c1áusuIâs
respectivo instrumento convocatório e submeter-sê as condiÇões nêle estipuladas.
Local e Data

NOME

/ÀSS lNATURÀ/CARGO

Representante legal do proponênte.

OBSERVAÇÁO:

AS DECIÀRÀÇÓES

DEVERÃO

SER ELÀBORÀDAS EM PÀPEL TÍMBRÀDO DO LICITANTE, QUÀNDO FOR O CÀSO.

do

EOLHA 02/02

REE. : PREGÃO PRESENCIAL N" OOO23/202I
PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE

:

CNPJ:

4.0

DECLARÀÇÃO

de êlaboraÇão indepêndente de proposta,

(identificaÇão complêta do representante do licitantê),
como replesêntante devidamente
constituido dê (identificaÇão compfêtâ do lj.citante ou do consórcio) , doravantê denominado
(Iicitante/consórcio), para fins do disposto no item 1.5.1. do Edital do Pregão Presência1 no
00023/2021, dêcIara, sob as penas da fei, em espêcial o drrL. 299 do Código Penal Brasileiro,
quê

:

a) a proposta aprêsêntada para participar do Pregão Prêsênciaf n" 00023/2021 foi el-aborada de
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou êm parte,
direta o indirêtamente, -informado, discutido ou recebldo de qualquer outro pârticipante potencial
ou de fato do Pregão Presencial nõ 0AA23/202Lt por qualquer mêio ou por quâfquer pessoa;
b) a intenÇáo de apresentar a proposta efaborada para participar do Prêgão Presencial
OOO23/2021 não foi informada, discutida ou rêcêbida de qualquer outro palticipantê potencial
de fato do Pregão Presencial no 00023/2021, por qualquêr meio ou por qualquer pessoa;

no

ou

c) quê não tentou, por qualquêr mêio ou por qualquer pêssoa, influir na decisão de qualquêr
outro participante potenciaf ou de fato do Prêgào Presênciaf n" 00023/202L quanto a Participar
ou náo da referida li.citaÇão,
d) que o conteúdo da proposta aprêsêntada para participar do Prêgão Presêncial ^" 00023/2021
não sê!á, no todo ou em parte, direta ou indiretamentê, comunicado ou discutido com qualquer
outro participantê potencia.I ou de fato do Pregão Prêsêncial n" 0A023/2021 antes da âdiudicaÇâo
do objêto oa reterida licitaÇão;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participâção do Pregão Presenciâl r\" 00023/2021
não foi, no todo ou em partê, dirêta ou indiretamentê, discutido ou recêbido de qualquer
intêgrante da Prefeiturâ Municipal de Mogeiro antês da abertula oficial das propostas; e
f) que está plênamente ciente do teor e da extensão dêsta declaiaÇão e que detém plênos poderes
e informaÇõês para fi-rmá-1a,
Locaf e Data

NOME

/ASS INÀTIRÀ/CARGO

Rêprêsêntante lega1 do proponênte

OBSERVAÇÃO:

Às

DECLÀBÀÇÓES DEVERÃo sER ELÀBORÀDÀS EM PÀPEL TrMBRÀDo

Do LlcrrÀNTE, QUÀNDo FoR

o

cÀso

,,i.

ESIÀDO DA PÀRÀÍBA
PBEEEITI RÀ MITNICIPÀ! DE T,()GEIRO

coMrssÃo pERr4ltElraE DE LrcrrÀção
ÀTIEXO

III -

PBEGÃO PRESENCI,ÀT NO OOO23/2O2L

MODETOS DÀ DECLARAÇÃO DE REGULÃRIDADE

_

HÀBILÍTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIÀL N" OOO23/2O21
PREFEITUR.A MUNICIPÀL DE MOGEIRO

REE.:

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLARÀÇÃo DE REGULÀRIDÀDE parâ habilj"taÇão previsto no Àrt. 4o, rnciso vÍ1, da Lei
t0.520/02.
qualificado, dêclara, em conformidadê com o disposto no Art. 4", Inciso VII,
da Lei 10.520,/02, que êstá apto a cumprir plenamentê todos os rêquisitos dê habilitação êxigidos
no rêspêctj-vo j-nstrumento convocatório quê rêgê o cêrtamê acimê indicâdo'
O proponênte acima

Local e

Data

NOME/ASSINATURÀ/CAÀGO

Representantê fegal do proponente.

OBSERVÀÇÃO:

A

DECLÀRÂÇÂO DEVERJ1 SER ELÀBORÂDÀ EM PAPEL T]MBRÀDO DO

LICITANTE,

OUANDO EOR

O

CASO

J

N

;E

'-I"
ESTÀDO DÀ PÀR,ÀIBÀ
PNEEEITORÀ MI'}IICIPÀI DE I&GEIRO
coMrssão pERr,tAltENtB DE LrcrrAçÀO
ÀTTEXO

TV -

PREGÃO PRESENCIAT

N"

OOO23/2O2L

MINUTA DO CONTRÂTO
CONSRÀÍO

No: ,.../

-CPL
TERMO DE CONTRÂTO OUE ENTRN 51 CELEBRAM À PREEEITURÀ MUNICIPAL DE
., PÀRÀ FORNECIMENTO CONEORT4E DISCRIMINADO NESTE
MOGEIRO E
INSTRUMENTO NÂ FOR},ÍÀ ABAIXO:

Pefo presente instrumento de contrato, de um tado Prefeitura Municipa.I de Mogêiro - Av.
p!êsidente João Pêssoa, 47 - Cêntro - Mogêiro - PB, CNPJ no 08.866.501/0001-67, nêste ato
replêsêntada pelo Prefeito Àntonio José Fêrreira, BrasiLej.ro, Casado, Emplêsalio, residente ê
domiciliado na sitio Pintado de cina, 138 - Àrêa Rural - Mogêiro - PB, CPF no 840.199-644-91,
Carteira de Identidadê n" 3360118 SSPPÂ, doravante simplesmente CONTRÀTÀNTE, e dô outro lado
. ., CNPJ n" . ... -. . . ., neste ato reprêsêntado
Írâ
....r
por ..,. residentê ê domicili.ado
CPF n' .
, Carteira de ldentidade Do . . . ., doravante simplesmênte CONTBÀTADo, decidiram
as partês contratantês assinar o prêsente contrato, o qual se rê9êrá pê1as cLáusulas e condiÇões
seguintês:

. DOS FONDàMENTOS:
Este contÍato decorre da licitaÇão modalidade Prêgão Pr:êsenctat n' o0o23/2021, procêssada nos
termos da Lei Eedêra1 n" 10.520, dê 17 de Jufho dê 2002 e subs idia riamente a Lêi Eedêral n"
8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lêi complement aÍ no 123, de 14 de Dêzêmblo de 2006; Dêcreto
Municipal no 016, de 1o de Novêmbro de 2006; ê IegisIâÇâo pertinentê, consideradas as alteraÇões
pôsteriores das referidas normas.

CIáESUIÂ PRIMEIRÀ

cúUsul,à SEGT,NDÀ - DO OBJETO:
o prêsente contrato têm por objêto:
SEDE DO CONTRÂTANTE

coNTRÂTAÇÁo DE EMPRESA PARA o EORNECIMENTO DE REEEIÇÔES NA

TIPO SELE-SERVICE NO MUNÍCIPIO DE MOGEIRO.

nêste
o fornecimênto devêrá ser executado rigorosamentê de acordo com as condiÇões êxpressas
de
instrr]mento, proposta apresentada, eipecifiiaçóes técnicas corrêspondentes ' procêsso
documêntos
contratante.
do
ê
iostruções
n'
ooo23/2021
licitaÇão modalidade Pregáo Presêncial
êsses quê ficam fazendo partes integrantês do presêntê contrato, indepêndentê de transcliÇáo; e
sêrá realizado na forma Parcê1ada.

- DO VAIOR E PREçOS:
valor total deste contrato, a bâse do preÇo proposto, é dê

CLÁPSULÀ IERCEIRÀ

O

R§

- DO REAi'USIÀI'E§ÍO:
os preÇos contra!âdos sâo fixos e irrêajusLávej.s no prãzo dê um ano'
Deniro do prazo de vigência do contrato e mediante soficitaçáo do Contiatado, os preços poderão
sofrer reajuste após o interrêgno dê um ano, na mêsma proporÇão da variaÇão velificada no IPCAIBGE acumulado, tomando-sê poriasê o mês dê aprêsentaÇão da respectiva propostâ, excllsivamente
para as obrigaÇões iniciadas e concluidas após a ocorrênciâ da anualidade'
Nos reajustes subseçFrêntes ao primearo' o intêrregno minimo de um ano sêrá contado a parti! dos
êfeitos financeiros do último reajustê.
Nô caso de atrâso ou não divulgaçã; do índice dê reajustamento, o Contratante pâgará ao Contratado
â importância calculada pela úitina variaÇão conhêcida, liquidandô â difêrenÇa corrêspondênte
tão iogo seja divulgado o índice definitivo. Eica o Contratado obrigado a apresentar mêmóriâ de
cáIcu1à refàrente ao rêajustamento de preÇos do valor remanescente, sêmpre que este ocorrer.
Nas âferiÇões finais, o indice utifizado para reaiuste será, obrigatoliamente, o definitivo.possa
Caso o indice estabêlecido para reajustanênto venha a ser extinto ou de qualquêr formâ neo
mais ser utilizado, será ad;tado, e; substitLliÇáo, o que vier â ser determinado pela lêgis1ação
êntão em vigor.
indice
Na ausência dê previsão legaI quanto ao índice substituto, as Partês elegerão n
aditivo
de
termo
por
mêio
nêscente,
oficiâ], parâ rêajustamênto do prêÇo do valor rema
O reajuste poderá sêr realizado por apostilamento.
CIÁUSUI.à QUÀRTÀ

cuiusur,À OurNTÀ - DÀ DorÀÇâo:
As dêspesas correrão por conta da seguinte dotaÇâo, constantê do orÇamento vigênte:

Recursos Próprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02.010 GABINETE DO PREFEITO
02.O2O SEC DE ADMINISTRÀÇÃO E PLÀNEJAMENTO 02.O3O SEC DE EDUCÀÇÃO, CULTURA, ESP, LÀZER E TURISMO
02.O4O SEC MUNICIPAL DE SÀUDE 3.3.90.30.00.00 214 MÀTERIAL DE CONSUMO 02.O5O SEC. DE ÀCÀO SOCIAL
EMÀS 02.060 SEC DE IND. COM. COMPR-AS E TRÂNSPORTES 02.O7O SEC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU
02.O8O SEC. DE INDUST. COMERCIO E INFRÀ ESTRUTURÀ 02.140 SECRETÀRIA DE FINÀNCAS 3.3.90.30.00.00
OO1 MÀTERfAL DE CONSUMO

3.3.90.39.00.00

OO1 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ JURIDICA

- DO PÀGà}íENTO:
será êfetuado na Tesouraria do Contratante, mediantê procêsso regular, da sêguinte
manêi!â: Para ocorrer no prazo dê trj.nta dias, contados do periodo de adimplêmênto.
CIÁUSULÀ SE)CTÀ

O pagamênto

- Do pRÀzo E DÀ vrdNctÀ:
O prazo máximo de êntrega do objeto ora contratado, que adnitê prorrogaÇão nas condiÇõês e
hipóteses previstas no Àrt- 57, S 1o, da Lêi 8.666193, está abaixo indicado e sêrá considerado
da emissão do Pedido dê Compra:
a - Entrega: Imediata.
A vigência do presente contrato sêlá dêterminada: até o final do exercício financeiro de 2021,
considêrada da dêta de sua assinatura
cráDsur.À sÉTDÂ

ctÁrgu.À orÍÀ\rÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do coNERÀTÀNrE:
a - Efêtuar o pagamênto refativo ao foÍnecimento efêtivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do prêsênte contrato;
b - proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiêI fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobrê qualquer irrêqularidade êncontrada quanto à quafidadê de produto
fornêcido, exercendo a mais êmpla e completa fiscaLizaÇão, o quê não exime o Contratado dê suas
responsabilidades contratEais ê legais;
d - Dêsignar rêpresentantes com atribu.ições dê Gêstor e Fisca.l deste contrato, nos têrmos da
norna vigente, especialmênte para acompanhar e fiscalizar a sua êxecução, rêspectivamente,
penrútida a contratação de terceitos para assistência e subsidio de informaÇÔes pêrtinentes a
essas atribuiÇões,
ctáI,sUI À rÍorrÀ

-

DÀs oBRrGàÇõEs Do coNaRÀTÀDo:

â - Executar devidamênte o fornecimênto dêscrito nâ Cfáusulâ correspondênte do prêsente contrato'
dentro dos mêlhores parâmêtros de qualidade estabêlecidos pâla o ramo dê atividedê relacionada
ao objêto contratual-, com observância aos prazos estipulados;
b - Rêsponsâbilizar-se por todos os ônus e obriqaÇões concernentes à legislaÇâo fiscal, civiL,
tributária e tiaba.Ihista, bêm como por todas as dêspesas e comPromissos assumidos, a qualquêr
títuIo, pêrântê seus fornecêdores ou terceiros em razão da exêcuÇão do objeto contratado;
c - Mânter preposto capacitado ê idôneo, aceito pefo contratante, quando da êxecuÇão do contrato,
que o reprêsênte integrafmênte em todos os seus atos;
a fiscalizaÇão do Contratante dêvêndo prestar os informes ê
d - permitir ê facilitar
esclaÍecimêntos solicitados ;
ê - Será responsáve1 pelos danos causados dirêtamente ao Contratante ou â tercej'ros, decolrentês
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou têduzindo essa lêsponsabilidadê
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pê.Lo órgâo interessado;
f - Nào ceder, ttânsferir ou subcontlatar, no todo ou êm pa!tê, o objêto deste instrumento. sern
o conhecimento e a devidâ autorizaÇão explêssa do Contratantê;
g - Mantêr, durante a vigência do cont!ato, êm compât j-bi L idade com as obrigaÇóês assumidas'
iodas as condiÇõês dê habifitaÇão e qualificâção exigldas no respêctivo processo licitâtóiio,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sêmpre que solicitado'
cüíusrr,À DÉcDa, - DA ÀltEBÀção E REgcrsÃo:
unilatêralmentê Pelo Contratante
Estê Contrato poderá ser altêaado com a devidâ justificativâ,
ou por acordo ent.re as partês, nos casos prêvistos no Art. 65 e sêrá rescindido, de pleno
dirêito, conformê o disposto nos Alts. 1'7, 18 e ?9, todos da Lei 8'666/93'
O Contratado fica obrigado a acêitar, nas mesmas condições contratuais, os acléscimos ou
suprêssõês que sê fizelem nâs compras, até o respectivo limitê fixado no Ãrt' 65' S 1" da Lêi
A.à66/93. Nenhum acréscimo ou supressão podêrá excedê! o lirnitê êstabefêcido, salvo as suprêssÔes
rêsultantes dê acoldo cêIebrado entrê os contratantês.
CIáI,S!,IÂ DÉCIT'Ã PRT:METBÀ - DO RECEBII.IENTO:
Executado o plesente contrato e obsêrvadas as condiÇóes dê adimplemento das obÍigaÇóes pactuadas,
os pnocêdimentos ê prazos para receber o seu objeto pelo contratantê obedeceráo. conforme o
caso, às disposiÇõês dos Àrts. '13 a'76, da Lei 8.666193'
ctáDsT,LÀ DÉCD,G, SE@NDÀ - DÀ.s PENÀLIDÀDEs:
A recusa injusta em dêixar de cumprir âs obrigaÇões assumj-das e preceitos legais, suieitará o
Contr aLado, garantida â prévja defêsa, às sêguintes penalidades previstas nos Àrts' 86 ê 87, da

Lei e.666/93r â - advertência; b - multa de mora de O,58 (zero virgufa cinco por cento) apficada
êto ola
sobrê o valor do contrato por dia de atraso na êntrega, no j-nicio ou nâ execuÇáÔ do
taI ou
contratado; c - multa dê 1Ot (dez por cento) sobre o valor contratado pêIa inêxecu Ç
as na
fund
cabiveis
pena.lidades
qualquer
das
imultanêamentê,
parclal do contrato; d - s
Lej 8.666/93 e na Lêi 10.520/02
crÁusul À DÉcrrrA TERCETRÀ

-

DÀ coMPENsÀçÃo uNÀNcErRÀ:

êvêntuais atrasos de pagamento nos têrmos dêste instrumento, e desdê quê o Contratado
não tenha concorrido de algrma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira,
devida desde a data limite fixada pala o pagamênto até a data correspondente ao efêtivo pagamento
da parce-la. Os encarqos moratórios devidos em razão do atraso no pagamênto sêrão calculados com
utilizâÇão da seguinte fórmula: EM = N x VP, I, ondê: EM = encargos moratórios; N: número de
dias entrê a data prevista para o pagameDto e a do efetivo pagamento; VP = valor da pârcêIa a
serpaga;eI=índicedecompensaÇãofinancêira,assimapurado:I=(TX+100)+365,sendoTX
= percentuaf do IPCA-IBGE acumulado nos últimos dozê mêses ou, na sua fa]ta, um novo índicê
adotado pêfo covenno FêdêraI qLle o sLlbstj-tua. Na hipótesê do rêfêrido indicê êstabêlêcido para
a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser util-izado,
será adotado, em substituiÇão, o que vier ê sêr dêterminado pela legislação então em vigor'

Nos casos de

crÁuEur,À DÉcn'a QrràRTÀ

Pala dirimir
Itabaiana.

-

Do FoRo:

as questões decorrentes destê contrato, as partes êIêgen o Foro da Comarca

de

E, por êstarem de pIêno acordo, foi -Iavrado o presêntê contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas,
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