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ESTÀDO DÀ
PREEEITT'RÀ M'NICIPÀL DE }íOEEIRO
corrssÂo puRríânElrtE ou r.rcrraçÃo

EDITÀL Licitação
PnocEgso ÀDurNrgrRAEnro No ED 0o024/2o2l
r.rcrraçÃo No . ooo24/2ozl
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
Av. pREsrDnurn .roÃo pEssoA, 4? - cENTRo - MoGErRo - pB

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

Observaçâo:
Certauc rcatrito à participação de Microeq»reeaa, Eoprcaag dc Pequêno Porte e Equiparador, nos
têrmos da legislaÇão vigente.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-6?, doravante
denouinado airylcanante ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar gue
fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 07:00 horas
do dia 26 de Março de 202L no endereço acima indicado, licitação na modalidade Pregão Presencial
n" 00024/202L, tipo menor preÇo, e sob o regime de empreitada por preço unitário; tudo de acordo
com este instrumento e em observâncj.a a Lei Eederal no 10.520, de t7 de .Tulho de 2002 e
subsidiariamente a Lei Eederal no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar no L23, de 14
de Dezembro de 2006; Decreto Municipal n" 016, de 10 de Novembro de 2006; e legislação pertinente,
consj.deradas as alterações posteriores das referidas normas; conforme os critérios e
procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta para: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAS PARÀ INSTALAÇÃO DE AR COND]CIONADO PARÀ ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIÀS DESTE MUNICIPIO.

1.0.DO OB,TETO

l.1.constitui objeto da presente licitação: coNTRATAÇÃo DE EMPRESAS PARA INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO PÀRA ATENDER AS DIVERSÀS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.
1.2.4s especificações do objeto ora ficitado, encontram-se devidamente detalhadas no
correspondente Termo de Referência - Anêxo I deste Instrumento.
1.3.4 contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrlmento convocatório,
especificações técnicas e informações complementares gue o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDTCIONADO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS
DESTE MUNfCIPIO -, considerada oportuna e imprescindlvel, bem como relevante medida de interesse
público; e aj.nda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de
atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados,
observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.O.DO IOC,ÀI. E DÀEÀ E DÀ IIíPUGINAçÂO DO EDITÀT
2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para
execução do objeto desta licitaÇão, deverâo ser entregues ao Pregoeiro até as 07:00 horas do
dia 26 de Março de 202L, no endereço constante do preârnbulo deste instrumento. Neste mesmo
1oca1, data e horário será realizada a sessão púbIica para abertura dos referidos envelopes.
2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais
de expediente: das 08:00 as t2:00 horas.
2.3.Qualquer pessoa - cidadão ou licitante - poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
i-mpugnar o ato convocatório deste certamê, se manifestada por escrito e dirigida ao Pregoeiro,
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsávej.s pela elaboração deste ato
convocatório e seus anexos, decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
considerado da data em que foi devidamente recebido o pedido.
2.5.4 respectiva petição será apresentada da seguinte forma:
2.S.L.Protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamente no
seguinte endereço: Av. Presidente ,Ioão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

3.
3.
3.
3.
3.

O.DOE EI.EMEIEOS PÀRÀ I.ICITÀçÃO
1.Aos participantes, serâo fornecidos os seguintes elementos:
l.1.AÀIEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAçÕES,
l.2.ANEXO rr - MODELOS DE DECrÀRAÇÕES,
]..3.ANEXO III - MODELO DE DECIÀRAÇAO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO,



3.1
3.2
3.2
3.2

. .A}iIEXO IV - MINUTA DO CONTRATO.

.A obtenção do Edital poderá ser feita da seguinte forma:

.l..Iunto ao Pregoeiro: gratuitamentei ê

. 2 . Pelos sites : www.mogeiro. pb. gov. brllicitacoes i www. tce. pb. gov. br.

tl .o.DO SUPORIE I.ECAL
4.1.Esta licitaçâo reger-se-á pela Lei Eederal no 10.520, de L'l de Julho de 2002 e
subsidiariamente a Lei EederaL no 8.666, de 21 de,Junho de 1993; Lei Complementar no L23, de 14
de Dezembro de 2006; Decreto Municipal no 015, de 10 de NoveÍnbro de 2006; e legislaçâo pertinente,
consideradas as aLterações posteriores das referidas nolrnasi que ficam fazendo partes integrantes
deste instrumento, independente de transcrição.

5.0.DO PRÀZO E DOIÀçÃO
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas caracterlsticas e as
necessidades do oRC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrat,o:

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

5.2.O serviço será executado de acordo com as especificações definidas no correspondente Termo
de Referência1, anexo a este instrumento.
5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercicio
financeiro de 202L, considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado nos termos do
Art. 57, da Lei 8.666/93.
5.4.4s despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação:
Recursos Próprios do MunicÍpio de Mogeiro: LEI MUNÍCIPAL 340/2020 02.010 GABINETE DO PREFEITO
02.030 sEc DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURTSMO 02.040 SEC MUNTCTPAL DE SAUDE O2.O5O SEC
DE ACAO SOCIAL ET\ÍAS 02.O7O SEC AGRIC. MEIO AI'{BIENTE. PESCA E PECU 02.O8O SEC. DE INDUST. COMERCIO
E rNFRA ESTRUTURA 02.L40 SECRETARTA DE ErNAr.rÇAS 3.3.90.39.00.00 001 OUTROS SERV. TERC. PESSOA
.]URIDICA

6.0.DÀS CO!|D!çôES DE pàRrrcrpÀçÃO
6.1.Os proponentes que desejarem participar deste certame deverâo entregar ao Pregoeiro dois
envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS ê DOCTMENTAÇÃO, devidamente
identificados, acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisi.tos de
habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.A participação neste certame é restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Equiparados, nos termos da 1egJ.s1ação vigente.
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no paÍs, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
Iicitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão
do direito de licitar e contratar com o ORC.
6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus envel-opes Proposta de Preços e DocuÍnentaÇão via
postal - com Aviso de Recebímento ÀR -, deverão remetê-los em tempo hábi1 ao endereço constante
do preâmbuIo deste instrlmento, aos cuidados do Pregoeiro - Elaviano Clebson Araújo. Não sendo
rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não serão aceitos e
o licitante, portanto, desconslderado para efeito de partlcipação no certame.
6.5.Quando observada a ocorrência da entrêga apênas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a
permanência de representante credênciado na respectiva sessão púb1ica, ficará subentendido que
o licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.1 vedada à participação em consórcio.

7.0.DÀ REPRESENEÀçÃO E DO CREDENCTAT{ENEO
7.1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso,
através de um rêpresêntante, com os documentos que o credenciam a participar deste procêdimento
licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais. Cada licitante
credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervj.r nas fases do certame
na forma prevista neste j.nstrumento, podendo ser substituÍdo posteriormente por outro devidamente
credenciado.
1.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguj.ntes documentos:
'l.2.L.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na fonna da Lei,
quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos sêus
poderes para exêrcer direitos e assumj.r obrigações em decorrência de tal investidura;
7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual
constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar
declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certamei acompanhada do correspondente instrumento de constituição da empresa,
quando for o caso, que comprovê os poderes do mandante para a outorga. Na hipótese de procuraÇão
seja particular dorrcrá rcr rcoonhccidr a fir:os e- certório do rcrpeotivo eigraatário.
7.2.3.O representante legal e o procurador deverão identifj.car-se aprêsentando documento oficial
que contenha foto.

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartórj-o
ou membro da EquJ.pe de Apoio.

pública -
Pregoeiro

de

\-/

7.3.Estes documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro - antes do inlcio da

7.4.4 não apresêntaÇâo ou ainda a incorreção insanáve1 de qualquer
credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no certame.
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Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o direito a
manifestar-se nas correspondentes fases do processo Licitatório. Para tanto, o pregoeiro receberá
regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos necessários
à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.
7.5.No momento de abertura da sessão púbIica, cada licitante, por intermédio do seu rêpresentante
devidamente credenciado entregará ao Pregoei.ro, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte
documentação:
7.5.1.Dec1aração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.
'l.5.2.Dec1aração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme
modelo - Ànexo III; e
7.5.3.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 30 da Lei 123/06, sendo
considerado mj.croempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento
diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal comprovaÇão poderá
ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do
Iicitante: a) declaração expressa formalmente assj-nada por profissional da área contábi1,
devidamente habilitado; b) certidâo simplificada emitida pela junta comercial da sede do
licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referida declaração
ou certidão simplificada impedirá a participação do licitante no presentê certame.
7.5.3.1.O Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art. 43, s3o, da Lei 8.666/93,
destinada a esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou
êmpresa de pequeno porte.
7.6.Quando os envelopes Proposta de Prêços e Docunêntação forem enviados via postal, a
documentação relacionada nos itens 7.5.1, 7,5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope
Proposta de Preços.

8.0.DÀ PROBOSTÀ DE PREÇOS

8.1.4 proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as
seguintes indicações no anverso:

PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCTÀL No
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00024/2021

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificaÇões constantes deste instrumento e seus
elementos - Anêxo T. -, em papel timbrado da êmpresa, quando for o caso, assinada por seu
rêpresêntantê legal, contendo no correspondente item cotado: discriminação ê outras
caracterlsticas se necessário, quantidade e valores unitário e total expressos em algarismos.
8.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais. Indicação
em contrário está sujeita a correção observando-se os segui-ntes critérios:
8.3.1.Falta dê dígitos: serão acrescidos zêros;
8.3.2.Excesso de dlgitos: sendo o primeiro digito excedente menor que 5. todo o excesso será
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dÍgito anterior para mais e os demais itêns
excedentes suprimidos.
8.4.4 Proposta deverá ser redigida em llngua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com
cLareza, sem afternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. suas folhas rubricadas e a úItima
datada e assinada pelo responsável, com indicaÇão: do valor total da proposta em algarismos,
dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que não poderá
ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o licitante julgar
necessárias.
8.5.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
8.6.Fica estabelecido que havendo divergência de preÇos unitários para um mesmo produto'ou
serviço, prevalecerá o de menor valor.
8.?.No caso de alteração necessária da proposta feita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoj-o,
decorrente exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida
proporcionalidade, bem como na multiplicaÇão e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.
8.8.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do
ato convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas para as referÍdas
exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da proposta.
8.9.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modeLo fornecido pelo ORC, desde
que esteja devj.damente preenchido.
8.L0.Nas licitações para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos produtos
ofertados. A eventual falta da referida indicaÇão não desclassificará o licitante.
8.11.Será desclassificada a proposta que dej.xar de atender as disposiçÕes deste instrumento.
8.L2.Fica facultado ao licitante a apresêntação da proposta também emmldia, ou seja' em CD ou
PENDRIVE.

9.0.DÀ EÀBrr.rrÀçÃo
9.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser ap
via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no

PREFEITURA MUNTCIPAL DE MOGEIRO

em 01 (uma)
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DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCTAL No. OOO24/2027
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.' DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

9.2. PESSOA .JURÍDICA:
9.2.L.Prova de inscriçâo no Cadastro Nacional de Pessoa JurÍdica - CNPJ.
9.2.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal. relativo à sede do
licitante.
9.2.3.Àto constitutivo, estatuto ou contrato social em vj-gor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por aÇões, acompanhado dê documentos
de eleição de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercÍcio. Decreto de autorizaÇão, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pals, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a at,ividade assim o exigir. Registro
comercial, no caso de empresa indi.vidual. Estas exigências não se aplicam ao licitante que,
guando da etapa de credenciamento no certame, já tenha apresentado de forma regular nos termos
do presente instrumento convocatório, a referida documentaÇâo solicitada neste subitem.
9.2.4.Ba1anço patrimonial e demonstraÇôes contábeis do último exercÍcio social, já exiglveis e
apresent,ados na forma da lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que
o mesmo se encontra, bem como apresentaÇão dos competentes termos de abertura e encelramento,
assinados por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercj-aI competêntê,
vedada a sua substituiÇão por balancetes ou balanços provisórios. Tratando-se de empresa
constitulda há menos de um ano, ou aquela gue ainda não tenha realizado o fechamento do seu
primeiro ano de existência no prazo lega1, poderá apresentar o BalaÇo de Àbêrtura assinado por
profissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente.
9.2.5.Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
9.2.6.Certidões negativas das Eazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalente, na forma da 1ei.
9.2.7.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Federal.
9.2.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1" de maio de 1943.
9.2.9.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art.'lo, Inciso XXXIII, da
Constituição Federal - Art. 27, fnciso v, da Lei 8.666/93i de superveniência de fato impeditivo
no que diz respeito à participação na licitaçâo; e de submeter-se a todas as cIáusulas e
condições do presente instrumento convocatório. conforme modelo - Anexo II.
9.2.L0.Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
Iicitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
9.2.ll.Comprovação de capacÍdade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da licitaÇão, feita através de atestado fornecido por pessoa jurldica de
direito público ou privado.
9.2.l2.Alvará de localização e funcionamento e/ou declaraçáo da Prefeitura do loca1 da sede da
FJ.rma, informando gue a mesma funciona no endereço mencionado nos documentos.

9.3.Os documentos de Habititação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por um índice correspondente, podendo sêr apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competentê, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou publicação em órgáo da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente
leglveis, sem conter borões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do pxazo de validade, e
encerrados em envelope dêvidamente lacrado e indevassáveL. Por ser apenas uma formalidade que
visa facilj-tar os trabalhos, a ausência do referido lndice não inabilitará o licitante.
9.4.4 falta de qualquer documento exigido, o sêu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticaÇâo pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio
ou da publicação em órgáo na irnprensa oficial, a aprêsentação de documentos de habilitação fora
do envelope especlfico, tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o documento for
obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos correspondentes.
Poderá ser utifizada, a critério do Pregoeiro, a documentação cadastral de fornecedor, constantê
dos arguivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante,
quando for o caso.

10. O.DO CRITÉRIO PÀRÀ .I'I.GÀ}'E!TTO
10.1.Na seleÇão inicial das propostas para identificação de quais irão passar a fase de lances
verbais e na classificação finaI, observadas as exigências e procedimentos definidos neste
j.nstrumento convocatório, será considêrado o critério de mênor preÇo apresentado para o
correspondente item.
10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escri e após obedecido o
disposto no Art. 30, §2o, rnciso rr, da Lei 8.666/93, a classificaÇâo
lances verbais, se fará através de sorteio.

11 .O.DÀ ORDEII DOg TRÀBÀI.HOS

para a fase de
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11.l.Para o recebimento dos envelopes e inlcio dos trabalhos será observada uma tolerância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será aceito.
11.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credencj-amento
dos interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de cada ticitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar.
11.3.O não comparecimento do representante de gualguer dos lÍcitantes não impedirá a efetivação
da reunião, sendo que, a simples participaçâo neste certamê implica na total aceitação de todas
as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos.
1L.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a aprêsêntação de documentação e/ou
substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada
ao recebimento das propostas de preços.
11.5.O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços ê Docunentação
e a declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de gue cumprê plenamente os
requisitos de habilitação.
ll.6.Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de PreÇos, rubricará o seu conteúdo juntamente
com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências
constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a documentaÇâo
neles contidas.
ll.T.Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observaçÕes porventura
formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da classificação inicial, indicando
a proposta de menor prêço e aquelas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento,
relativamente à de menor vaIor, para cada item cotado. Entretanto, se assim julgar necessário,
poderá divulgar o resultado numa nova reunião.
11.8.Não havendo para cada item ficitado pelo mênos três propostas nas condições acima definidas,
serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que
sejam os preços oferecj-dos.
11.9.Em seguida, será dado inlcio à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes
dos licitantes inicialmente classificados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em
valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preÇo. Sêrão realizadas
tantas rodadas de lances verbais guantas se fizerem necessárias. Esta etapa poderá ser
interrornpida, marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos trabalhos, a critério
do Pregoeiro.
11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatlveis com o valor orçado, e
deverão ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistência êm apresentar lance verbal,
quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
verbaj.s para o correspondente item cotado e na manutenção do último preço apresentado, para
efeito de classificação final das propostas.
11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
LL.l2.Sendo aceitável a proposta de menor preÇo, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitaÇão somente do licitante çÍue a tiver formulado, para confirmação das suas condições
habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento
convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item,
obJeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso.
11.13.Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias.
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a apuração
de urna proposta que atenda as disposições do instrunênto convocatórj.o.
11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências
e que, ao fina1, será assinada pêlo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes presentes.
L1.15.En decorrência da Lei Complementar L23/06, a comprovação de regularidade fiscal e
trabaLhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.15.1.4s microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta
licitaÇão, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrunento para efeito de
Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição;
11.15.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dÍas úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o Iicitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual perlodo, a critério do ORC, para a
regularizaÇão da documêntaÇão, pagamento ou parcelamento do débito, e emissâo da eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.15.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejulzo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura
do contrato, ou revogar a licitação.
11.16.Os documentos apresentados pelos licitantes no Credencj.amento e os elementos constantes
dos envelopes Proposta de Preços e Docunentação que forem abertos, serão retidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope
licitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que
seu representante lega1 no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da
presente certame, será sumariamente destruído.

12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBII.IDÀDE DE PREÇOS
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12.1.Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I
- Termo de Referência - EspecificaÇões, na coluna código:
L2.L,L.Com indícJ-os que conduzam a uma presunçâo reLativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situação, não sendo possÍve1 a imediata
confirmação, poderá ser dada ao llcitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-Ihe facultado o Prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do item.
12.2.Salienta-se que tais ocorrências nâo desclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.

13.0.DOS RECTTRSO!

13.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, observando-se o disposto no Art. 40, Inciso XvIIf, da Lei L0.520/02.
L3.2.O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetÍvej.s de
aproveitamento.
l-3.3.4 falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicaçáo do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do objeto da
Iicitação ao proponente vencedor.
13.5.O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro, devendo
sêr protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as t2:Q0 horas,
exclusivamente no seguinte endereço: Àv. Presidente .Toão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

1{.0.DÀ HODOT.oGÀçÃO E ÀD.rIrDrCÀçÂO
14.1.ConcLuÍdo a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentaÇão
de habilitação e observados os recursos porventura i.nterpostos na forma da legislação vigente,
o Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a
autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários
à Adjudicação e Homologação da respectiva licitação, quando for o caso.
L4.2.A autoridade superior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos
interesses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcÍalmente, o resultado
apresentado pelo Pregoej-ro, revogar ou considerar nula a Licitação, desde gue apresente a devida
fundamentaçâo exigida pela }egislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes.

15.0.DO COIIERÀIO
15.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dj-as consecutivos da data de recebimento da notificaçâo, assinar
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas
pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela referida norma.
15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como
vencedor da licitação.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor nâo comparecer para assinatura do contrato
no prazo e condições estabeleci.dos, convocar os licitantes remanescêntes, na ordem de
classificação e sucessivamente, para fazê-l.o em igual pxazo do licitante vencedor.
15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos prevj-stos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Arts.77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93i e executado sob o regime de empreitada por preço
unitário.
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressÕes quê se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Àrt. 65, § 10 da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16. O.DÀS SÀNçôES ÀDMrNrgrRAEnrÀS
16.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçâo
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, decfarar informaÇões falsas ou comêter fraude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municlpios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores SICAF do Governo Eederal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
Federal ou Municlpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuÍzo das muLtas previstas
nestê Edita1 e das demais cominações legais.
1-6.2.A rêcusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇôes assumidas e preceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87,
da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero vírgufa cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do
objeto ora contratado; c - mu1t,a de 108 (dez por cento) sobre o valor contratado peJ.a inexecução
total ou parcial do contratoi d - simultanêamêntê, qualquer das penal idades cablveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei L0.520/02.
16.3.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 zel dias
após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da prime
pagamento a gue o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
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16.4.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluÍdas as penalidades de advertência e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

1?.0.DÀ COáPRO\rÀçÃO DE E]CCUçÃO E RECEBTMENEO DO OBarErO
17.1.Executada a presente contrataÇão e observadas as condições de adimplemento das obrigações
pactuadas, os procedimentos ê prazos para receber o sêu objeto pelo ORC obedêcerão, conforme o
caso, à disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

18.0.DO PÀGAr,tElrTO
18.1.0 pagamento será realizado mediante procêsso regular e em observância às nonnas e
procedimentos adotados pefo ORC, da seguinte manej.ra: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do período de adimplemento.
L8,2.O desembolso máximo do período, não será superior ao val,or do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, guando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enguanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que the for imposta, em vi.rtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem quê isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
18.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razã,o do atraso no pagamento
serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratórj.os; N = número de dias entre a data previst,a para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I : indice de compensação financeira, assim apurado: I :
(TX + 100) + 365, sendo f[ = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua falta, um novo lndice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido
indice estabefecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilj.zado, será adotado, em substituição, o que vier a ser detenninado pela
legislação então em vigor.

19. O.DO REÀ'USTÀIIEIITO
19.1.Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada
no fPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta,
exclusivarnente para as obrigações iniciadas e concluÍdas após a ocorrência da anualidade.
19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mÍnj-mo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do úItimo reajuste.
19.4.No caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pela ú1tima variação conhecida, liguidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o lndice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.
19.5.Nas aferiçÕes finais, o lndice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
19.6.Caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualguer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.
19.?.Na ausência de previsáo lega1 quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
19.8.O reajuste poderá ser reafizado por apostilamento.

20.O.DAS DrSBOgrçõES @RÀrg
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentaÇão de documentação relativa
ao certarne, quaLquer tipo de indenização.
20.2.Nenhuma pessoa flsica, ainda que credenciada por procuração Iega1, poderá representar mais
de uma Licitante.
20.3.4 presente licitação somentê poderá vir a ser revogada por razÔes de interesse público
decorrente de fato supervenj.ente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de oflcio ou por provocação de terceiros, medj-ante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
20.4.Caso as datas prevj.stas para a realizaÇão dos eventos da presente licitação sejam declaradas
feriado e não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos automaticamente para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente previstos.
20.5.0 ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
qualquer tempo a execução da contratação, cientificando devidamente o Contratado.
20.6.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento. aquele

ougüêr tendo-o acej-tado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento,
irregularidades gue o vj.ciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de
20.?.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluÍdos os
aquisição de material, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros
incidir sobre os respectivos preços.
20.8.4s dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste

com
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ficarão única e exclusivamêntê sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo facul mesmo



ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a
destinada a esclarecer ou a complementar a Ínstrução do processo.
20.9.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído
competente é o da Comarca de ltabaiana.

promoção de diligência

qualquer outro, o foro

Mogeiro - PB, MarÇo de 202t.

Oficial
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ESTÀDO DA
PRET'EIrI'RÀ M'}ITCIPÀI DE IÚOGEIRO

coMrsgÂo pERríâlrEllTE DE LrCrEÀçÃO

ÀlrExo r - pREcão pREsENcrÀI. No ooo24/2o2l

TERMO DE RETERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJEIO
1.1.constitui objeto desta licitaçâo: coNTRATAÇÃo DE EMPRESÀS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDTCTONADO
PARA ÀTENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNTCIPIO.

2.0. I,USTIFICÀEIIIÀ
2.l.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necessários para viabiLízar a contratação em teIa.
2.2.As caracteristicas e especificações do objeto ora licitado são:

v
c@r@ DTSCRIIG}IÀçÃO irÀIIr-T[.Tn F-,]ilIy,Fa.f'F.tf
L Instalação de aparelho de ar condícionado tipo SPLIr HI WALL INVERTER con

9.000 btus
UND 2A

2 Instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HMALL INVERTER coÍr
12.000 btus

UND 2A

3 tnstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT Hf !ÍALL INVERTER coÍ
18.000 btus

UND 20

4 Instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HMALL IWERTER coÍ
22.000 btus

UND 20

5 Instalação de aparelho de ar condÍcionado tipo SPLIT HI VIAITL INVERTER coÍ
24 .000 btus

UND 20

6 Instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI VIAIL INVERTER coÍ
30.000 btus

UND 20

PE-

2.3.Para o item com a indicação 'rMErr a participação é exclusiva a MÍcroempresas e Empresas de
Pequeno Porte, nos terínos da legislaÇão vigente.

3. O.OBRTGÀçôES OO COlrrRÀràI)O
3.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçõês concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bêm como por todas as despesas e compromissos assumidos, a gualquer
titulo, pêrante seus fornecedores ou terceiros em razã,o da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despêsas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
alterações, detêrioraÇões, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências
do j-nstrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou êm parte, o objeto da contratação, salvo medj.ante prévia
ê êxpressa autorizaçâo do Contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros lnstrunentos hábeis, em compatlbilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, semPre
que solicitado.
3.5.Ernitir Nota Fiscal correspondente à sede ou fi1ia1 da empresa que apresentou a documentaÇão
na fase de habilitaçâo.
3.6.Executar todas as obrigaÇões assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-
sêr rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e espêcificações técnicas
correspondentes .

{.O.DO CRITÉRIO DE àCEITÂBII.IDÀDE DE PREçOS
4.1.Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado acima, na
coluna código:
4.1.l.Com indÍcios gue conduzam a uma presunÇão relativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no Art.48, II, da Lei 8.666/93, em tal situaÇão, não sendo possíve1 a imediat,a
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-Ihe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do item.
4.2.Sa1ienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondênte.
4.3.os lances verbais serão efetuados em unidade monetária nacional.

S. O.INODEIO DÀ PROPOSTà



5.1.É partê integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços correspondente,
podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja
devidamente , conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

LIMA
SECRET Ánro
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ESTÀDO DÀ
PREI'EITT'RÀ I{I'NICTPÀIJ DE IíO@IRO

coMrgttÂo pERr{r}rEN'rE DE LrcIrÀçÃo

À}IEXO 01 ÀO TERIíO DE REFERÊNCIÀ - PROPOSEÀ

PREGÃO PRESENCIAL NO OOO24/202L

PROPOSTA

REE.: PREGÁô pREgENCrAr. No ooo24/202L

OBTTETO: CONTRÂTAÇÃO DE EMPRESAS PÀRA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PAP"A ATENDER AS DIVERSAS
SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epÍgrafe, apresentamos proposta confonnê abaixo:

[ã[o]!f(dl DISCRNGNAÇÁO f ff.r[.ti t IN{IüI;i;II, rillt{o-fi]]I * t dü{{o-I{il{I!
1 Instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLII

:II WALL INVERTER com 9.000 btus
UND 201

I

2 Instalação de aparelho de ar condicionado tipo sPtII
TI VTAIJIJ INVERTER com 12. OOO btus

UND ,of

3 tnstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLII
II WALL INVERTER com 18.000 btus

UND 2I
4 Instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLII

iII WALL INVERTER com 22.000 btus
UND 2 0l

I

5 tnstalação de aparelho de ar condicionado tipo sPLIl
íI I{AI,L INVERTER com 24.000 btus

I'ND ,1

6 Instalação de aparelho de ar condicionado tipo sPLIl
II I{AI,L IWERTER com 30.000 btus

UND ,oi

VALOR TOTAL DA PROPOSTÀ - R§

PRAZO - Item 5.0:
PAGAI{ENTO - Item 18.0:
VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

de de

Responsáve1

CNP.'
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ESTÀDO DÀ
PREFEITURÀ !4'NICTPÀIJ DE IíOGEIRO
corrssÃo rERITANENTE on r.rcrraçÃo

ÀlrExo rr - pnrcÃo pREsENcrÀr, No ooo2t/2o2L

MoDELos DE DECLÀRÀÇÕES

RET.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOO24/202L
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DSCLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 70, Inciso XXXIII, da CE - AxE. 27, fnciso
V, da Lei 8,666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei ê em acatamento ao disposto no Art. 7o inciso
XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu
guadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menores de
quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que dlz respeito a participação na
licitaçâo.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2o, o proponente acima qualificado, declara
não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitaçâo/participação
na presente licitaÇão, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da
obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. RessaIta, ainda, não estar sofrendo
penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cLáusufas e condições do correspondente instrumento
convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as c1áusulas do
respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Local e Data

NOME /AS S INATURÀ/ CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
As DECLARAÇÔES DEvERÃo sER ELABoRADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CÀSO.
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EOLHA 02/02
REE.: PTTEGÃO PRESENCIAL NO OOO24/202I
PREFEITURA MUNICTPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independênte de proposta.

(identificaÇâo completa do representante do licitante), como representante devidamente
constituÍdo de (identificação cornpleta do licitante ou do consórcio), doravante denominado
(Licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.L. do EditaL do Pregâo Presencial no
00024/2021, declara, sob as penas da Iei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregâo Presencial no 00024/202L foi elaborada de
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial n" 0Q024/2Q2L, pox qualquer meio ou por gualquer pessoai

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial no
00024/202L nâo foi informada, discutida ou recebj.da de qualquer outro participante potencial ou
de fato do Pregão Presencial no 00Q24/2021, por qualguer meio ou por qualquer pessoai

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, infLuir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencj.al no 00024/2021 quanto a participar
ou náo da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial no 00024/2021
nâo será, no todo ou em parte, direta ou indiretamentê, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão PresencÍal n" 00024/2021 antes da adjudicaÇão
do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial n" 00024/202L
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Mogeiro antes da abertura oficial das propostasi ê

f) que está plenamente cientê do têor e da extensão desta declaração e guê detém plenos poderes
e informações para firmá-Ia.

Local e Data.

NOME /AS S INAT IRA/ CARGO

Representante 1egaI do proponente

OBSERVAÇÃO:
As DECLARAÇÕES DEVERÃo sER ELABoR.ADAS EM PAPEL TIMBRÂDO DO LICITAÀTTE, OUAI.IDO FOR O CASO.
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PREEEITT'RÀ I4'NTCIPÀL DE MOCEIRO
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elrExo rrr - pnscÃo pREsENcrAr. No ooo2t/2o2L

MoDELos DA DEcLARAÇÃo os REGULARTDÀDE - HABTLTTAÇÃo

REF.: PREGÃO PRESENCIÀT NO OOO24/202L
PREEE]TURÀ MUNICIPAL DE MOGETRO

PROPONENTE
CNP,J

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGUTARIDADE para habilitação previsto no Art. 4o, Inciso vfl, da Lei
L0 .520 / 02 .

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4", Inciso vII,
da Lei L0.520/02, gue está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos
no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

v

Local e Data.

NOME /AS S INATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LIC]TA}.TTE, QUA}.IDO EOR O CASO.



-x
ET'TÀDO DÀ

PREI'EITURÀ MI'NICIPÀII DE TIOGEIRO
coMrgsÃo PERIíANEN'IE DE rJrCrrÀçÃO

ÀNEXO rV - pREeÃO PRESENCI.ITJ No OOO24|2O2L

MINUTA DO CONTRATO

CONDRÀTO t{o: ....1 -CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURÀ MT'NICIPAL DE
MOGEIRO E .... ....., PÀRA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONEORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABATXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
Presidente.loão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866.501/0001-6?, neste ato
representada pelo Prefeito Antonio .,osé Eerreira, Brasileiro, Casado, Empresario, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPF no 840.199.644-9L,
Carteira de Identidade no 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRATAI.ITE, e do outro lado

\-/ por .... residente e domiciliado na ...., .. - ...1
CPF no ..., Carteira de Identidade no . . .., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiÇões
seguintes:

CIÁUSI,IÀ PR,IMEIRÀ - DOE FTINDàT'íENTOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n" 00024/2021, processada nos
termos da Lei Eederal no 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal no
8.666, de 2L de .Iunho de 1993; Lei Complementar no L23, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Municipal no 016, de 10 de Novenbro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas norÍnas.

CIÁUSI,IÂ SEGI'ITDÀ - DO OBTETO:
o presente contrato tem por objeto: coNTRATAÇÃo DE EMPRESAS PÂRA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONÀDO
PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste
instrunento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de
licitação modalidade Pregão PresenciaL no 00024/202L e j-nstruçÕes do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantês do presente contrato, independente de transcrição; e
sob o regime de empreitada por preço unitário.

CIÁI'SUIÀ TERCEIRÀ - DO VIIOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R§ . . . (.

cl.ikstIlÀ QIrÀREÀ - DO REÀrUgrÀDrEtrEO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-
IBGE aclmulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluldas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a partj-r dos
efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do lndice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância caLculada pela última variação conhecida, liquidando a diferenÇa correspondente
tão logo seja divulgado o Índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cálculo referêntê ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre quê este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o lndice estabefecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela Iegislação
então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao lndice substituto, as partes elegerão novo lndice
oficial, para reajustamento do preço do valor rernanescente, por
o reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

cl.Áugur.A gurNTA - DÀ DoEÀÇÃo:
As despesas correrâo por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente

. ., CNPJ no . .. , neste ato representado

meio de têrmo aditivo.
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Recursos Próprios do MunicÍpio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02.010 GÀBINETE DO PREEEITO
O2.O3O SEC DE EDUCÀÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMo o2.o4o sEc MUNICIPAL DE SAUDE o2.o5o sEc
DE ACAO SOCTAL EI{AS 02.070 SEC AGRTC. MErO ÀIÍBTENTE, PESCA E PECU 02.090 SEC. DE TNDUST. COMERCTO
E rNFRÀ ESTRUTURA 02.L40 SECRETARTA DE FrNANÇAS 3.3.90.39.00.00 001 ourRos sERv. TERC. PESSOÀ
.,URIDICA

CLÁUSTJI.À EE,cTÀ - Do PÀGâI.íEITTo:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediantê processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do perlodo de adimplemento.

CIÁI,suÀ sÉrníÀ . Dos PRÀzog E DÀ vIGÊNcIÀ:
os prazos máximos de inÍcio de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, gue
admiten prorrogação nas condições e hipóteses prevj.stas no Art. 57, S 10, da Lei 8.666/93, estão
abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:
a - Inicio: Imediato;
b - Conclusão: 9 (nove) meses.
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2021,
considerada da data de sua assinaturai podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei
I .666/ 93.

cLÁusulÀ orrÀ\rÀ - DÀs oBRrcAçôEs Do co!úTRÀr,AlrrE:
a - Efetuar o pagamento relativo a execução do servj.ço efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cIáusulas do presente contratoi
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço
contratadoi
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do
serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabiLidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal dest,e contrato, nos termos da
norma vigente, especiaLmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsldio de informações pertinentês a
easas atribuiçôes.

CIÁT,STII.À I{ONÀ . DAs OBRIGÀçõES DO COIITRÀTÀDO:
a - Executar devidamente o serviço descrito na C1áusu1a correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratualr coÍl observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas ê compromissos assumidos, a qualquer
tÍtulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razáo da execução do objeto contratadoi
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalizaçáo do Contratante devendo prestar os j.nformes e
esclarecimentos solicitados ;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgâo interessado;
f - Nâo ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratantei
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇÕes assumidas,
todas as condições de habilitaÇão e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os docunentos necessárj.os, sempre que solicitado.

cLÁugu.À DÉcrriÀ - DÀ Àr.,rERÀçÃo E RESCTSÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo êntre as partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e será rescindido, de pleno
direito, conforíne o disposto nos Arts.77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1o da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo cefebrado entre os contratantes.

clÁT,slnÀ DÉcIl[À PRIMEIRA - DO RECEBII{ENEO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigaÇões pactuadas,
os procêdimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o
caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CIÁI,$T.À DÉCIIíÀ SE@TIDÀ . DAS PE}{AI.IDÀDES:
A recusa injusta em deixar de cumprj-r as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero vlrgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na êntrega, no inlcio ou na execução do objeto ora
contratadoi c - multa de 10* (dez por cento) sobre o valor contratado pela
parcial do contratoi d - simultanêamente, qualquer das penalidades cabíveis
Lei 8.666/93 e na Lei LO.520/02.

total ou
na



crÁtrsulA oÉcnae rERcErRÀ - DÀ coupEssÀçÃo ErrdÀNcErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratórios devidos em xazã.o do atraso no pagamento serão calculados com
utilizaçãodaseguintefórmula:EM:NxVPxIronde:EM:encargosmoratóriosiN:númerode
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamentoi VP = valor da parcela a
serpagaiel=indicedecompensaÇãofinanceira,assimapurado:1=(TX+L00)+365,sendoTX
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo lndice
adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do referido lndice estabelecido para
a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituição, o gue vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

cráustÍrÀ DÉcníA eIrÀRTÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Itabaiana.

E, por êstarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) viasr o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Mogeiro - PB,

PELO CONTRATANTE

de de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATADO

v


