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ESTÀDO
PREEETWRÀ MI'NICIPÀI DE }!oGEIRO

coMrssÃo PERI{AD{EIITE DE LrCrTÀçÃO

EDIEàL Licitação
PROCESSO ÀDMrNrSrRÀrr\ro No Tp 0o0L/2o2L
r.rcrreçÃo No. ooool/2021
MODALIDADE: TOMÀDA DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão ReaLizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 4? - CENTRO - MOGEIRO . PB.
CEP: 58375-000 - Tel: (83) 32661033.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPrt 08.866.501/0001-67, doravante
dsnooinado eiqlleeoentÕ oRC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que
fará realizar através da Comissâo Permanente de Licitação, doravante denominada simplesmente
Comissão, as 08:30 horas do dia 14 de Maio de 2Q2L no endereço acima indicado, licitação na
modalidade Tomada de Preços no. 0000L/2021, tipo menor preÇo, e sob o regime de empreitada
integral; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal no 8.666, de 21 de
,Junho de 1993; Lei Complementar n" 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente,
consideradas as alteraçÕes posteriores das referidas normasi conforme os critérios e
procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta para: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAV]MENTAÇÃO TAPA BURRACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
DE MOGEIRO.

1.0.DO OBJETO
l.l.Constitui objeto da presente licitaçâo: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ExECUÇÃo DE sERVrÇos DE
PAVIMENTAÇÃO TAPA BURRÀCOS EM DTVERSAS RUAS DO MI'NICIPIO DE MOGEIRO CONEORME ANEXO.
1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no
correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
1.3.4 contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificaÇões técnicas e informaçôes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: PeIa necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda especlfica -
CONTRÂTAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO TAPA BURRACOS EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICIPIO DE MOGEIRO -, considerada oportuna e imprescindlvel, bem como relevante medida de
interesse púb1ico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de açôes continuadas para a
promoçáo de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos
programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.
1.4.Salienta-se que na referida contrataÇão, não será concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termoa das disposiçôes
contidas no Art. 47, da Lei Complementar no t23/2006, por não enquadrar-se nas hipóteses dos
incisos I e III, do Art. 48, como também, nâo ser oportuno aplicar a exigência facultada no
inciso II, do mesmo artigo, visto estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situaçÕes
previstas no inciso III, doArt. 49, todos do referldo diploma legal. Eica, no entanto, assegurado
a ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado prevJ-sto nos demais Artigos do Capltulo V,
SeÇão I, da Lei no. 123/06.

2.O.DO I.oCÀI, E DÀTÀ E DÀ I}íPUGNÀçÃO DO EDITÀú
2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação e a proposta de preços para
execução do objeto desta licitaÇão, deverão ser entregues à Comissão até as 08:30 horas do dia
14 de Maio de 2021, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo locaI,
data e horário será realizada a sessão pública 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.Qua1quer cidadão é parte legÍtima para impugnar o ato convocatório deste certame por
irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93 e legislação pertinente, devendo protocolar o pedido,
por escrito e dirigida a Comissão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitaçâo.
2.4 . Caberá à Comissão, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste ato
convocatório e seus anexos, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis,
considerados da data em que foi devidamente recebido o pedido.
2.5.Decairá do direito de impugnar os termos do ato convocatório deste certame
administraÇão o licitante que não o fizex, por escrito e dirigÍda a Comissão, até o
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úti] gue anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, as falhas ou irregularidades queo viciariam, hipótese em gue tar comunicação não terá efeito de recurso.
2.6.A respectiva impugnação será apresentada da seguinte forma:
2.6.L.Protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamente noseguinte endereço: Av. Presidente ,João pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - pB.

O.DOS ELEIG}TTOS PÀ8,À I.TCITÀçÃO
1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:
1.1.AI{EXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFÍCAÇÔES,
]..2.AI\TEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES,
l.3.AÀIEXO IIl - MODELO DO TERMO DE RENÚNCTA;
1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO,
1.s.ANEXO V - PLANII,HÀ DE ORÇAII{ENTO DE SERVIÇOS.
2.A obtenção do Edltal poderá ser feita da seguinte forma:
2.1.,Junto a Comissão: gratuitamentei e
2. 2. Pelos sites : www.mogeiro. pb. gov. br,/licitacoes ; www. tce. pb. gov. br.

{.O.DO SUPQRTE I.ECA!
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Eederal no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar
no !23, de L4 de Dezembro de 2006; e legislação pertÍnente, consideradas as alteraçôes
posteriores das referidas normasi gue ficam fazendo partes integrantes deste instrumento,
independente de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOTÀçÃO
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora lÍcitado, 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 partÍr da emissão da Ordem de Serviço:

Inlcio: Imediatoi
Conclusâo: 3 (três) meses.

5.2.O PÊazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 3 (três) meses, considerado
da data de sua assinatura.
5.3.4 vigência do respectivo contrato, poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos perlodos,
mediante acordo entre as partes, conforme o disposto no Àrt. 57, da Lei 8.666/93, observadas as
caracterlsticas do obJeto llcitado.
5.4.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação:
Recursos Próprios do Município de Mogeiro:LEl MUNICIPAL 32L/2020 02.0000 EXECUTM 02.080 SEC
DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRA ESTRUTURA 02080.15.451.L029,1108 IMPLANT E RECUP DE CALÇ MEIO
Fro E LINHA D AGUA 000110 4.4.90.51.00.00 OBRÀS E TNSTALAÇOES 000104 4.4.90.51.00.00 OBRAS E
INSTALACOES

6.0.DÀ§ COI|DIçõES DE PÀRTrCrPÀçÃO
6.1.Poderão participar deste certame, os licitantes devidamente cadastrados no ORC ou que
atenderem a todas as condiçÕes para cadastramento até o terceiro dia anterior à data prevista
para o recebimento das propostas, cuja regularidade será observada, em qualquer das hipóteses,
exclusivamente mediante apresentaÇão do Certificado de Inscrição de Fornecedores e Prestadores
de Serviços, ou equÍvalente na forma da 1ei, fornecido pelo ORC, em plena validade:
6.1.1.A,o requerer inscrição no referido cadastro, ou atualizaÇão deste, a qualquer tempo, o
interessado fornecerá os elementos necessárioe à satisfação das exigências dos Incisos I e IV,
do Art. 27, da Lei 8.666/93.
5.2.Os proponentes deverão entregar a Comissão, no prazo determinado, dois envelopes fechados
indicando, respectivamente, DOCUMENTAÇÃo e PROPOSTA DE PREÇOS, devidamente identificados nos
termos definidos neste instrumento convocatório.
6.3.4 partlcipação neste certame é aberta a quaisguer interessados, inclusive as Microempresas,
Empresas de Pegueno Porte e Equiparados, nos termos da legislaÇão vigente.
5.4.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no pals, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão
do direito de licitar e contratar com o ORC.
6.5.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Documentação e Proposta de Preços via
postal - com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábi1 ao endereço constante
do preâmbufo deste instrumento, aos cuidados do Presidente da Comissão - Elaviano Clebson Araújo.
Não sendo rigorosamente observadas as exlgências deste item, os respectivos envelopes não serão
aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação no certame.
6.6.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto a Comissão, sem a
permanência de representante credenciado na respectiva sessão púb 1ica, é facultado ao licitante,
não sendo condiÇão para sua habilitaÇão, a inclusão no envelope DocumentaÇáo, da de Ção
expressa de renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo correspondente relati se
de Habilitação, concordando com o prosseguimento do certame, previsto no Art. 43, III,
8.666/93, conforme modelo - Anexo rII.
6.7.t, vedada à participaÇão em consórcio.

6.8.COltDIçõBs ESpECÍFICAS: O licitante deverá atender aos requisitos abaixo e os respecti
comprovantes, obrigatoriamente, integrarão os elementos do envelope DOCUMENTAÇÃO:

6.8.1.Comprovação de garantia, que deverá ser prestada até o último dia útil que anteceder a
licitação, no valor equivalente a R$ 1.156,17. Caberá ao licitante optar por uma das seguintes
modalidades de garantia: a) ÇauÇão em dinheiro ou em tÍtulos da dÍvida pública, devendo estes
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ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante legistro em sistema centralizado de liquidaçãoe de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,conforme definido pelo Ministério da Fazenda; b) seguro garantia; t) fi"rrça bancária. A referidagarantia deverá ser repassada ao Setor Financeiro do oRC ou outro informado pela comissão, oqual emitirá o respectivo documento de quitação, válido até o sêu resgate que somente poderáocorrer cinco dias úteis após a homologação da presente licitaÇão.
6.8.2.Comprovação de que o licitante tem pleno conhecimento Oas condições relativas a naturezada obra ou serviços a serem executados, feita através de declaração formal assinada pelo seuresponsável técnico, contendo a identificação da empresa e do signatário, Ioca1 e data, ebasicamente com os seguintes termos: ) TTDECLARAMOS sob as penalidadãs da Iei, que temos pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente aoobjeto da Tomada de Preços no 0000L/202L, assumindo total responsabilidade por esse fato e
informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças
técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Mogeiro - pBtr <.
6.8.2.1.No caso do licitante desejar realizar uma visita ao local da obra ou serviços com o
acompanhamento de um responsável do ORC, deverá comunicar previamente a Comissão com a devida
antecedência, observado o prazo máximo para realização da referida visita, necessária para que
seja feito o agendamento junto ao setor competente do órgão.
6.8.3.comprovaÇão de capacidade técnico-profissional, feita através de atestado fornecido por
pessoa jurldica de direito público ou privado âE nonê do Reaponsável Tácnico designaao pã:.o
licitante, devidamente registrado junto a entidade profissÍonaI competente, demonstrando a
execução de serviços com caracterlsticas semelhantes à parceLa mais relevante do objeto da
presente licltação, abaixo discriminada. O referido atestado só será aceito se acompanhado da
correspondente Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho regional de fiscalizaçãoprofissional competente e da comprovação de que o referido Responsáve1 Técnico designado pertence
ao quadro da empresa ou dele fará parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovaÇão
poderá ser feita através da apresentação de gualquer um dos seguintes documentos, a critério do
licitante: a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assj-nada ou da ficha de
Registro do Empregado; b) instrumento de contrato de prestaçâo de serviços regido pela legislação
civil comum, devidamente registrado no registro público, nos termos do Art. 22L, da Lei Eederal
no L0.406, de 10 de janeiro de 2002i c) contrato social, alteração contratual ou equivatente na
forma da lei, quando o responsáveI técnico for sócio da empresa. Serão admltidos os atestados
referentes à execução de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior a: CONSOAI.ITE ESPEFICACOES TECNICÀS DO OBE.ITO LICITADO.
6.8.4.Comprovação de capacidade técnico-operacional, feita através de atestado fornecido por
pessoa jurldica de direito público ou privado en favor dâ Eryrôla, demonstrando aptidão do
llcitante por execuÇão de serviços, em caracterlsticas semelhantes à parcela mais relevante do
objeto da presente licitação, abaj.xo indicada. Serão admitidos os atestados referentes à execução
de obras ou serviços simiLares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior
a: CONSOAÀITE ESPEFICICAÇOES TECNICAS DO OB.IETO LTCITADO.

7.0.DÀ REPRESENTÀçÃO E DO CREDENCIn!IEIITO
7.1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto a Comissão, quando for o caso,
através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento
l-icitatório. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a
intervir nas fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituÍdo
posteriormente por outro devidamente credenciado.
7.2,Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
7.2.L.fratando-se do representante lega1: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no gual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumj-r obrigaÇões em decorrência de tal investidura;
7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento púb1ico ou particular da qual
constem os necessários poderes para firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de
recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente
instrumento de constituição da empresa, quando for o caso, gue comprove os poderes do mandante
para a outorga. Na hipótese de procuração seja particular deverá ger recorücaida a firaa o
cartório do reapectivo eigmatário.
7.2.3.O representante 1ega1 e o procurador deverão identificar-se apresentando documento oficial
que contenha foto.
7.3.Estes documentos deverão ser entregues a Comissão - antes do inlcio da sessão púbIica - em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou membro da
Comi.ssão.
7 .4.A não apresentação ou ainda a incorreÇão insanáveI de qualguer dos documentos de
credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente certame.
Esta ocorrênci.a não inabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o direito a
manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, a Comissão receberá
regularmente do referido concorrente seus envelopes, declaraçÕes e outros elementos necessários
à partlcipaÇão no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.
7.5.No momento de abertura da sessão pública, cada ]icitante, por intermédio do seu representante
devidamente credenciado apresentará, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte
documentação:
?.5.1.Dec1aração de ElaboraÇão Independente de Proposta - Anexo fI.
7.6.Quando os envelopes Documentação e Proposta de Preços foremenviados via postal, a
indicada no item 7.5.1 deverá ser aprêsentada dentro do envelope Documentação.

8.0.DÀ HABII.ITÀçÃO
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8.1.os documentos necessários à habilitaÇão dos licitantes. deverão ser apresentados em 01vi-a, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indícações no anverso:

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
DOCUMENTAçÃO - TOMADA DE PREÇOS N'. OOOO1/2021
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTE

(uma)

v

o ENVELoPE DocUMENTAÇÃo deverá conter os seguintes elementos:

8.2. PESSOA WRÍDICA:
8.2.L.ComprovaÇão de cadastramento nos termos do item 6.1 deste instrumento.
8.2,2.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa,Juridica - CNPJ.
8.2,3.Prova de inscriçâo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede doIicitante.
8.2.4.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente regj-strado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de 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 Pais, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. negiãtro
comercial, no caso de empresa individual. Estas exigências não se aplicam ao licitante gue,
quando da etapa de credenciamento no certame, já tenha apresentado de forma regular nos termos
do presente instrumento convocatório, a referida documentação solicitada neste subitem.
8.2.5.Ba1anÇo patrimonial e demonstraçôes contábeis do último exercício social, já exigtveis e
apresentados na forma da 1ei, com indicaÇão das páginas correspondentes do livro diário em gue
o mesmo se encontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento,
assinados por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Tratando-se de empresa
constituida há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu
primeiro ano de existência no prazo 1ega1, poderá apresentar o Balaço de Abertura assinado por
profissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente.
8.2.6.Regularidade para com a Eazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à DÍvida Ativa da União.
8.2,'l.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalente, na forma da lei.
8.2.8.Comprovação de regularidade relativa ao fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econômi.ca Federal.
8.2.9.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a,fustiça do Trabalho, mediante a
aprêsentaÇão 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 1o de maio de 1943.
8.2.10.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 'lo, Inciso XxxIII, da
Constituição Federal - Art. 21, Íncíso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato impeditivo
no que díz respeito à participação na licitação, e de submeter-se a todas as cláusulas e
condiçÕes do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.
8.2.Ll.Termo de Renúncia, caso o participante envie apenas seus envelopes, sem representante
credenciado e desejar renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo respectivo relativo à
Fase de Habilitação, concordando com o prosseguimento do certame licitatório, conforme modelo -
Anexo IÍI.
8.2.L2.Certidão negativa de fa1ência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
8.2.13.Registro ou inscrição, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante
e seus responsáveis técnicos, quando for o caso, frente ao consel.ho regional de fiscalizaçáo
profissional competente, da região da sede do licitante.
8.2.L4.A1vará de localização e funcionamento e/ou declaração da Prefeitura do loca1 da sede da
Eirma, informando que a mesma funciona no endereço mencionado nos documentos.

. Dosu!€ntação específica :

.l.ComprovaÇão de prestação de garantia - item 6.8.1.

.2.Comprovação de pleno conhecimento das condições da obra ou serviços - item 6.8.2.

.3.Comprovação de capacidade técnico-proflssional - item 6.8.3.

.4.ComprovaÇão de capacidade técnico-operacional - item 6.8.4.

.S.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3o da Leí L23/06, se for o
caso, sendo considerado microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. TaI
comprovação poderá ser feita através da apresentaÇão de qualquer um dos seguintes documentos, a
critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada pelo profissional da área
contábil, devidamente habilitado; b) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede
do licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referida declaração
ou certidão simplificada, apenas neste caso para comprovação do enquadramento na forma da
legislação vigente, não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante, apenas perderá,
durante o presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado a ME

ou EPP, previstos na Lei L23/06:
8.3.5.1.4 Comissão poderá promover diligência, na forma do Art.43, §3"i da
destinada a esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, considerado mi
empresa de pequeno porte.
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8.4.Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento,precedidos por um lndice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, membro da Comissão ou publicàçao ém óigaoda imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente leglveis, sêm conter borrões,rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e encerrados em envelope
devidamente lacrado e indevassáve1. Por ser apenas uma formalidade que visa facilitar ostrabalhos, a ausência do referido indice não inabilitará o ricitante.
8.5.4 falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticação pela Comissão ou da publicaÇão em órgão na
imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitaçâo fora do envelope especifico,
tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o documento for obtido via Internet sualegalldade será comprovada nos endereços eletrônicos correspondentes. poderá ser utilizada, acritério da Comissâo, a documentação cadastral de fornecedor, constante dos arquivos do ORC,para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante, quando for o caso.

9.0.DÀ PROPOSTÀ
9.1.4 proPosta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as
seguintes lndicações no anverso:

PREFE]TURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
pRoposTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS No. 00001/202L
NOME DO PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP,J DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

9.2.Proposta elaborada em consonância com o respectivo projeto e as especificaçÕes constantes
deste instrumento e seus elementos - Anexo f -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso,
assinada por seu representante 1ega1, contendo no correspondente item cotado: discriminação,
quantidade e valores unitário e total expressos em algarismos, acompanhada de:
9.2.l.P1ani1ha de quantitativos e preÇosi
9.2.2.Cronograma flsico-financeiro compatlvel com o prazo de execução dos serviços; e
9.2.3.Composição de Custos Unitários contendo, inclusive, o detalhamento da composição e da taxa
de BonificaÇão ou BenefÍcio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais praticados,
bem como o detalhamento dos encargos sociais.
9.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais. Indicaçâo
em contrário está sujeita a correção observando-se os seguintes critérios:
9.3.1.Fa1ta de dÍgitos: serão acrescidos zerosi
9.3.2.Excesso de dlgitos: sendo o primeiro dlgito excedente menor gue 5, todo o excesso será
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais itens
excedentes suprimidos.
9.4.4 Planilha de quantitativos e preÇos, o Cronograma fÍsico-financeiro e a Composição de
Custos Unitários, deverão ser assinadas por Responsáve1 Técnico da empresa. Propostas que
apresentem o mesmo Responsáve1 Técnico serão desclassificadas.
9.5.4 proposta deverá ser redigida em IÍngua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com
clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última
datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em algarJ.smos,
dos prazos de entrega ou execução, das condiçôes de pagamento, da sua validade gue não poderá
ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o licitante julgar
necessárias.
9.6.Existindo discrepância entre o preÇo unitário e o valor total, resultado da multiplicação
do preço unitário pela quantidade, o preÇo unitário prevalecerá.
9.7.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou
serviço, prevalecerá o de menor valor.
9.8.No caso de alteração necessária da proposta feita pela Comissão, decorrente excfusivamente
de incorreÇões na unidade de medida utilizada, observada a devida proporcionalidade, bem como
na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.
9.9.4 não indicaqão 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 referidas
exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da proposta.
9.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, desde
que esteja devidamente preenchido.
9.11.Será desclassificada a proposta que deixar de atender as disposiÇões deste instrumento.

10. O.DO CRIEÉRIO PÀR.À JUI.GâUEIITO
10.1.Será declarado vencedor deste certame o licitante que, atendidas todas as exigências do
presente instrumento, apresentar proposta com menor valor gIobaI no correspondente item cotado,
relacionado no Anexo I - Termo de ReferêncLa -, na coluna código.
l,0.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto nos
Arts. 44 e 45 da Lei Complementax L23/06 e no Art. 3o. §2o, da Lei 8.666/93, a classificaÇão se
fará através de sorteio.
10.3.Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate,
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
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10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate aquelas situaçôes em gueas propostas apresentadas pelas mj.croempresas e empresas de pequéno porte sejam igúais ou até10t (dez por cento) superiores à proposta mais bem ctasstricaàa.
10.5.ocorrendo a situação de empate conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte forma:10.5.1.4 microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podãrá apresentarproposta de preÇo inferior àquela considerada vencedora do certame, situàção 

"^ !r" seráadjudicado em seu favor o objeto ticitado;
10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do itemanterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na situação de
empate acima definida, na ordem de classificação, para exerctcio do nesmo direito;
10.5.3.No caso de equlvalência de val-ores apresentados pelas mj-croempresas e empresas de peguenoporte que se encontrem no intervalo estabelecldo como situação de empate, será iealizado iorteioentre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a situaÇãode empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e é*presa de pequeno porte, oobjeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certamé.
10.7.4 situaçâo de empate, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor ofertainicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa dé pegueno porte.

11.0.DÀ ORDEIí DOS TR,ABATIIOS
11.l.Para o recebimento dos envelopes e inlcio dos trabalhos será observada uma tolerância de15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será aceito.
11.2.Dec1arada aberta à sessão pública pelo Presidente, será efetuado o devido credenci.amento
dos interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de cada licitante,
podendo, no entantor sêr assistida por qualquer pessoa que se interessar.
11.3.O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação
da reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total aceitação de todas
as condições estabelecÍdas neste fnstrumento Convocatório e seus anexos.
11.4.8m nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou
substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada
à habilitação.
11.5.4 Comissão receberá de cada representante os envelopes Documentação e Proposta de preÇos,
e rubricará juntamente com os participantes os fechos do segundo.
Ll.6.Posteriormente abrirá os envelopes Documentação, rubricará o seu conteúdo e solicitará dos
licitantes que examinem a documentação neles contidas. Quaisquer impugnações levantadas deverão
ser comunj.cadas a Comissão, gue as consignará na Ata de reunião.
ll.T.Prosseguindo os trabalhos, a Comissão analisará os documentos e as impugnaçôes porventura
formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, do resultado da Fase de Habilitação.
Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião,
registrando-se na Ata, ou mediante publicação na imprensa oficial ou ainda emitindo aviso por
escrito, observada, nestes casos, a devida antecedência necessária - não inferior a 48 (guarenta
e oito) horas.
11.8.Ocorrendo à desistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer na Fase de
Habilitaçáo, conforme previsto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, na mesma sessão poderá haver a
abertura dos envelopes Propostas, caso contrário será marcada nova data, com observância ao
pxazo recursal estabelecido na legislação pertinente.
11.9.0 envelope Proposta de Preços, devidamente fechado e lacrado, será devolvido ao licltante
inabilitado, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação.
lL.10.Encerrada a Fase de Habilitação e observados os ditames deste instrumento, a Comissão
procederá então à abertura dos envelopes Proposta de PreÇos dos proponentes declarados
habilitados, rubricará o seu conteúdo e facuLtará o exame da documentação neles contidas a todos
os participantes, os quais poderão efetuar impugnações, devidamente consignadas na Ata de
reunião, quando for o caso.
11.11.À Comissão examinará os elementos apresentados, as observações eventualmente apontadas,
declarando, em seguida, vencedor o licitante que, atendidas as exigências e considerados os
critérios definidos neste instrumento, apresentar proposta mais vantajosa para o ORC.
LL.l2.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstancj-ada, na qual serão registradas todas as ocorrências
e que, ao final, será assinada pela Comissão e licitantes presentes.
11.13.Em 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
asginatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.13.1.4s 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 instrumento para efeito de
Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição;
1.1.13.2.Havendo alguma restriÇão na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual perlodo, a critério do ORC, para a
regularização da documentaÇão, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.13.3.4 não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejulzo das sanções previstas no Art. 81, da Lel 8.666
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
do contrato, ou revogar a licitaÇão.
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11.14.os documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os eLementos constantesdos envelope§ Documentação e Proposta de Preços que forem abertos, serão retidos pela Comissâoe anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope proposta de preÇos, aj.ndalacrado, do licitante inabilitado quê não for retirado por seu representante legal- nô prazo de60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologaçâo do p.es.rrie certame, será sumariamentedestruldo.
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12.0.DO CRrrÉRrO DE ÀCErrÀBrLrDN)E DE PREÇOS
12.1.Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo r - Termo deReferência - Especificações, na coluna código:
L2.L.L.superior ao estimado pero oRc, o item será desconsideradoi ou
12.l.2.com indicios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo critériodefinido no Art. 48, rr, §1o, da Lei 8.666/93, em tal situação, não sendo posslvêl a imediataconfirmação, 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 viabilidad" to" preços,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, fI, sob pena de desconsiâeração do item.
12.2.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, guando foro caso, apenas o j-tem correspondente.
12.3.0 valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da presente licitação - valor deReferência -, que representa o somatório total dos preços relaciónados na respectiva planilha
dos serviços a serem executados, referente ao correspondente item, está devidàmente iíformado
neste instrumento convocatórlo - Anexo I.
13.0.DOS RECTRSOS
13.1.Dos atos decorrentes deste procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art.
109 da Lei Eederal n.o 8.666/93.
13.2.o recurso será dirigido à autoridade superior do oRC, por intermédio da Comissáo, devendo
ser protocollzado o original, nos horárlos normais de expediente das 08:00 as L2;OO horas,
exclusivamente no seguinte endereço: Av. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - pB.

1{.0.DÀ HODíoT.oGÀçÃO E ÀI)anDrCÀçÃO
14.1.ConcluÍdo o julgamento das propostas apresentadas, a Comissão emitirá rel-atório conclusivo
dos trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente
com os elementos constitutivos do processo, necessários à Homologação e Adjudicação da respectiva
licitação, quando for o caso.
!4.2.A autoridade superior poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses do
ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado apresentado pela
Comissão, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que apresente a devida fundamentação
exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes.
15.0.DO COLTRÀTO
15.1.4pós a homologação pela Autoridade Superior do ORC, o Licitante vencedor será notificado
para, dentro do prazo de 05 (cÍnco) dias consecutivos da data de recebimento da notificaÇão,
assinar o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades
permitidas pela Lei Eederal n.o 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alteraÇões nos termos definidos
pela referida norma.
L5.2.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 gue porventura tenha obtido como
vencedor da licitação.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-Io em igual prazo e nas mesmas condiçôes do licitante vencedor,
inclusive quanto ao preço, ou revogar a presente licitação.
15.4.O 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 previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Arts.7'1, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e executado sob o regime de empreitada integral.
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condlçÕes contratuais, os acréscimos ou
supressões gue se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, S 1" da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resuLtantes de acordo celebrado entre os contratantes.
L5.6.A diferença percentual entre o valor g1oba1 do contrato e o preço globa1 de referência não
poderá ser reduzida em favor do Contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a
planilha orçamentária.
15.7.Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos
preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a
especificada no orÇamento base da licitação, subtraindo desse preÇo de referência a
percentual entre o valor do orçamento base e o valor g1oba1 do contrato obtido no ce com

devistas a garantir o equillbrio econômico financeiro do contrato e a manutenção do
desconto ofertado pelo Contratado.

16. O .DÀS SÀTiIçõES ÀI)MINISTRàTTVAS
15.1.4 recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87
da Lei 8.666/93: a - advertênciai b - multa de mora de 0,5* (zero vírguLa cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contlato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do
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objeto ora contratadoi c - multa de 108 (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão
totaL ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licítação e impedimento
de conttatar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anosi e - declaração de inidoneidade
Para licitar ou contratar com a Administração Púb1ica enquanto perdurarem os motivos
determinantês da punição ou até que seja promovida sua reabiLitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cablveis fundamentadas
na Lei 8.666/93.
16.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
apÓs a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.3.Após a aplicação de quaisguer das penalidades previstas, reali.zar-se-á comunicação escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluldas as penalidades de advertência e multa
de mora quando for o caso. constando o fundamento 1ega1 da punição, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

17.0.DÀ CO@RO\IAçÃO DE EXECUçÃO E RECEBIMEITTO DO OBJETO
17.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o
caso, à disposiçôes dos Arts. 73 a ?6, da Lei 8.666/93.

18.0.DO PÀGaIíEIITO
18.1.O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às noflnas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do perÍodo de adimplemento.
18.2.0 desembolso máximo do perÍodo, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçâo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
L8.4.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 razáo do atraso no pagamento
serâo calculados com utilização da seguinte fórmula: EM : N x VP x I, onde: EM : encargos
moratórios, N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser pagai e I = indice de compensaÇão financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua faIta, um novo ÍndÍce adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido
Índice estabelecido para a compensação financej.ra 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. 0.DO REÀ,rUgIâDlEtlTO
19.1.0s 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 IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluldas após a ocorrência da anualidade.
19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mlnimo 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 última variação conhecida, liguidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o indice definitivo. Eica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cáIculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.
19.5.Nas aferiçôes finais, o Índice utilizadopara reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
19.6.Caso o Índice 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.
19.7.Na ausência de previsão legal quanto ao lndj.ce substituto, as partes elegerão novo lndice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
19.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

2O.O.DÀg DTSPOSTÇõES CERÀrS
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa
ao certame, qualguer tipo de indenização.
20.2.Nenhuma pessoa flsica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá repre
de uma Licitante.
20.3.4 presente licitação somente poderá vj-r a ser revogada por razões de interesse
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em

ilegalidade, de ofÍcio ou por provocaÇão de terceiros, mediante parecer escrj-to e
fundamentado.
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20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam declaradas
feriado e não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos automaticamente para o
primeiro dia útiI subsequente, no mesmo 1oca1 e hora anteriormente previstos.
20.5.O 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
guêr tendo-o aceitado sem objeÇão, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o vj.ciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.
20.7.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluldos os custos com
aquisição de material, mão-de-obra utilizada, j-mpostos, encargos, fretes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos preços.
20.8.4s dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste instrumento,
ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretaÇão da Comissão, sendo facultada a mesma ou
a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20.9.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluldo qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Itabaiana

Mogeiro - PB, Abril de 2021.

.rO

Pre te da Comissão
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ESTÀDO DÀ
PREETTTI'R.À Ifi'NICIPÀ! DE IíoGEIRO

coMlgsâo PERríAlfEttTE DE LrCrEÀçÃO

ÀNEXO I - TOMADÀ DE PREçOS No 00001/2021

TERMO DE REEERÊNCIA - ESPECITICAÇÕES

1.0.DO OBrrErO
l.l.Constitui objeto desta licitação: CoNTRAIAÇÃO DE EMPRESA pARÀ ExEcUÇÃO DE sERVÍÇOs DE
PAVIMENTAÇÃO TAPA BURRACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MOGEIRO CONTORME ANEXO.

2.0. T,UgTIEICÀTITTÀ
2.l.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica
e adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela.
2.2.As caracterÍsticas e especificações do objeto ora Licitado são:

3. o.oBRreAçÕss oo coNrRtarÀDo
3.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civÍ1,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumi-dos, a qualquer
t1tuIo, perante seus fornecedores ou terceiros em razáo da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
alterações, deterioraçôes, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências
do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.
3.3.Não transferÍr a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia
e expressa autorizaÇão do Contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
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.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação
na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-
sêr rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes .

{.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEIAÀBILIDâDE DE PREÇOS
4.1.Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I - Termo de Referência
- EspecificaÇões, na coluna código:
4.1.1. Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsideradoi ou
A.I.z.Com indlcios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no Art. 48, If, §1o, da Lei 8.666/93, em tal situaÇâo, não sendo possÍveI a imediata
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 gue tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.
4.3.O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da presente licitaÇão - Valor de
Referência -, gue representa o somatório total dos preços relacionados na respectiva planilha
dos serviços a serem executados, referente ao correspondente item, está acima indicado.

5.O.IEDEI.o DÀ PROPOSTÀ
5.1.É parte 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

preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

§[o]!f(fi DIScRD{INÀcÃo irrlf|r-Ir.fi QI'àIEIDÀDE IPRECO T'NIE. PRECO EOIÀÍJ
1 PAVIMENTAÇAO OBRÀ TAPÀ BURÀCO DIVERSAS RUAS CONFORME

PLANII,HÂ
UND ,l t't5.6L7 ,23 L75.6L1 ,23

ÃET5' 175 .6t't ,23
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ESTÀDO
PREFEITUR.A MI'NICIPÀI DE I,OGEIRO

coMlssÂo pERr{At{EltEE DE r.rcrrÀçÃO

ÀIÚEXO 01 ÀO TERTO DE REFTRÊNCIÀ - PROPOSTÀ

TOMADA DE PREÇOS N' 00001/2021

PROPOSTÀ

REF.: TOüíÀDÀ DE PREÇOS N" 00001/2021

OB.ÍETO: CONTRAIAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO IEPA BURRACOS EM
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MOGEIRO CONFORME ANEXO.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em eplgrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R§

PRÂZO - Item 5.0:
PAGAI{ENTO - Item 18.0:
VALIDADE DA PROPOSTA - Item 9.0:

de de

ResponsáveI

rIT{) i;,Frdf,iYiTvl-flo t IlT.I;r,|! QT'âIIEIDÀDE IPRECO IJNIÍ. LliL{.i3an3i4l-a
PAVIMENTAçÃO OBRJA TAPA BURÀCO DIVERSAS RUÀS CONFORME

PLÀNILHÀ
UND

'l
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ESEÀDO
PREFEITURÀ MI'}IICIPÀI. DE IdOGETRO

coMrgsÃo PER!ÍANEIITE DE r/rcrrÀÇÃO

ÀNEXO rr - IOMADÀ DE PREçO9 No 00001/2021

MODELOS DE DECLARAÇÔES

REF.: TOMADA DE PREÇOS N' 00001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNP.'

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. ?o inciso
XXXIII da Constituição Í'ederaI, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu
quadro de pessoal, funclonários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalhoi podendo existir menores de
quatorze anos na condição de aprendlz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na
licitação.

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 habilitação/participação
na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da
obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo
penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administraÇão Federal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Eederal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

1.0 - DECIÀRAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. ?o, Inciso XXXIII, da CF - Art. 21, Inciso
V, da Lei 8.666/93.

v

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

Local e Data.

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

NOME/ASS INATURÀ/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITA}'ITE, QUAT'IDO EOR O CASO.
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EOLHA 02/02
REF. : TOIvÍADA DE PREÇOS No 00001/2021
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNP,J:

4.0 - DECIÀRAçÃO de eLaboração independente de proposta.

(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente
constituldo de (identiflcação completa do licltant,e ou do consórclo), doravante denominado
(Iicitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da Tomada de Preços no
0000L/2021, declara, sob as penas da lei, em especi.al o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços n' 00001/2021 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 da Tomada de Preços n' 00001/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoai

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para particlpar da Tomada de Preços n" Q0001/2Q21
não foi informada, discutida ou recebida de gualquer outro participante potencial ou de fato da
Tomada de Preços n' 00001/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoai

c) que não tentou, por qualquer meio ou por gualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços no 00001/2021 quanto a participar
ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de PreÇos no 0000L/202L não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da Tomada de Preços no 0000L/202L antes da adjudicaÇão do
objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de PreÇos no 00001/2021
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de gualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Mogeiro antes da abertura oficial das propostasi e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes
e informações para firmá-la.

Local e Data.

NOME /AS S INAT IRA/ CARGO

Representante lega1 do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITAI.ITE, QUA}{DO EOR O CASO
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ES!ÀDO
PNEE'EITT'R,A MT'NICTPÀIJ DE I,OGEIRO

coMlssão pERríAlrEl{TE DE r.rCIrÀçÃO

ÀlrExo lrr - roMADta DE pREços No 00001/2021

MODELOS DO TERMO DE RENÚNCIA

REF.: TOMADA DE PREçOS N' 00001/2021
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNP.J

L.0 - TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conforme previsto no Art. 43, fnciso IIf, da Lei 8.666/93

O proponente acima gualificado, declara, na forma do disposto no Art. 43, III, da Lei 8,666/93,
aceitar o resultado divulgado pela Comissão, que analisou a documentação preliminar do processo
em epigrafe, efetuada nos termos do respectivo instrumento convocatório, desistindo, assi.m,
expressamente de qualquer interposição de recurso previsto na legislação vigente, bem como ao
prazo correspondente e concordando, portanto, com o prosseguimento do certame. Declara ainda
que, em havendo a ocorrência de qualguer igualdade de vaLores entre sua proposta e a dos demais
licitantes e após observado o disposto no Art. 30, § 2o, da Lei 8.666/93, fica autorizado a
realização do sorteio para definição da respectiva classificação, não sendo necessário a sua
convocação para o correspondente ato púbIico, conforme previsto no Art. 44, S 2o, do referido
diploma lega1.

Local e Data.

NOME /AS S INATURÀ/CARGO
Representante 1ega1 do proponente.

OBSERVAÇÃO:
o rERMo DE RENÚNCIA DEVERÁ sER ELABoRÂDo EM PAPEL TrMBRÀDo Do LrcrrANTE, QUAI'IDo FoR o cAso'

"lqtr'
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EgTâDO
PREFEITT'NÀ }(,NICTPÀL DE I{OCEIRO
co(IssÂo pERMâlrEltEE DE LrCrrÀçÃO

ÀrúExo w - ToMADÀ DE PREÇOS No 00001/2021

MINUTA DO CONTRATO

colÍIRATO No: ..../...-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MT'NICIPAL DE
MOGEIRO E .... ....., PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRTMTNADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

PeLo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
Presidente João Pessoa, 4'? - Centro - Mogeiro - PB, cNP., no 08.866.501/0001-67, neste ato
representada pelo Prefeito Antonio ,fosé Eerreira, Brasileiro, Casado, Empresario, residente e
domlciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - pB, CpF no 840.L99.644-gL,
Carteira de Identidade no 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CoNTRATAI.ITE, e do outro 1ado

. ., CNPJ no . . . , neste ato representadopor .... residente e domiciliado 1rê ....r rr - ..r7
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:

CLÁUSI,IÀ PRIMEIRÀ - DO§ FTINDÀ!íET|TO§:
Este contrato decorre da licitação modalidade Tomada de Preços n" 0000L/202!, processada nos
termos da Lei Federal no 8.666, de 21 de,Junho de 1993; Lei Complementar no L23, de 14 de
Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas.

cLágstTtÀ gEclrltDÀ - Do oBitEro:
O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA pARÂ EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO IEPA BURRACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MOGEIRO CONFORME AI.TEXO.

SERVIÇOS DE

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de
licitação modalidade Tomada de Preços no 0000L/202L e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partês integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e
sob o regime de empreitada integral.

cúusrlrÀ rERcErRÀ - Do \rÀroR E PREÇos:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...).

crárrsuÀ QuÀRrÀ - Do REÀrU8TàDíENTo:
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 rPCA-
IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigaçôes iniciadas e concluldas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mlnimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do ú1timo 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
tâo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o lndice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa

islação

Na ausência de previsão IegaI guanto ao lndice substituto, as partes elegerão ce
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
o reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

clÁUsulÀ QUIIIEÀ . DÀ DOTÀÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Municlpio de Mogeiro:LEI MUNICIPAL 32L/2020 02.0000 EXECUTIVO 02.080 SEC
DE INDUSTRTA, COMERCTO E INFRA ESTRUTURA 02080.15.451.L029.1108 TMPLANT E RECUP DE CALÇ HErO

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
então em vigor.
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FlO E LrNHA D AGUA 000110 4.4,90.51.00.00 oBRÀs E TNSTALAÇOES OOO1O4 4.4.g0.51.00.00 OBRAS E
INSTALÀCOES

CLÁUSUI.À SE:(tÀ . DO PÀGN{EIIIO:
o pagamento será efetuado na Tesouraria do contratante, mediante processo regular, da seguintemaneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do perÍodó de adimplemento.

CIÁusuI.A sÉTDla - Dos PR,Azos E DÀ wGÊNcIA:
os prazos máximos de inlcio de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, gue
admitem ptorrogação nas condiçÕes e hipóteses previstas no Art. 57, s 1;, da Lei g.666/93, estão
abaixo indicados e serão considerados da emissão da ordem de serviço:
a - InÍcio: fmediato;
b - Conclusão: 3 (três) meses.
A vigência do presente contrato será determinada: 3 (três) meses, considerada da data de suaassinatura; podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos perÍodos, mediante acordo entre aspartes e observadas as caracterlsticas do objeto contratado, conforme o disposto no Art. 57,incisos II e fV, da Lei 8.666/93.

cLÁust,IÀ orrÀ\rA - DÀs oBRrcAçõEs Do coltERÀTÀlrrE:
a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço 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 Eisca1 deste 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 pertinentes a
essas atríbuições.

cuiustr.A NoNA - DÀs oBRrcAçõss oo colrrRÀTÀDo:
a - Executar devidamente o serviço descrito na C1áusu1a correspondente do presente contrato,
dentro dos mefhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com 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 e compromissos assumidos, a qualguer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razeo 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 atosi
d - Permitir e facilltar a fiscalizaçeo do Contratante devendo prestar os j-nformes e
esclarecimentos solicitados;
e - Será responsáveI pelos danos causados diretamente ao Contratantê ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabj-lidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não 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 documentos necessários, sempre que solicitado.

cutusulÀ DÉcrMA - DÀ ÀLrEnÀçÃo E RESCTSÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Arts.1'lt 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 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.

cui[,sulÀ DÉCDíA PRIUEIN.A - DO RECEBII,IETIEO:
Executado o presente contrato e observadas as condiçÕes de adimplemento das obrigaçôes
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão,
caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

clÁUsulÀ DúCIuÀ SECI,NDÀ - DÀS PENAJ.IDÀDES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujei ta o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8,666/93: a - advertência; b - mufta de mora de 0,5t (zero vírgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execução do objeto ora
contratado i a - multa de 10E (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou
parcial do contratoi d - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puniçâo ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade



que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cablveis fundamentadas
na Lei 8.666/93.

cl.ÁusuLÀ DÉcIuA EERCEIRÀ - DÀ coMPENsÀçÃo FINAI|CETRÀ:
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 razão do atraso no pagamento serão calculados com
utilizaçãodaseguintefórmuLa:EM=NxVPxIronde:EM=encargosmoratóriosrN=númerode
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
serpagaiel=lndicedecompensaçãofinanceira,assimapurado:I=(Tx+L00)+365rsendoTx
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos úLtimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice
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 que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

crÀrrgtEÀ oÉcna QuÀRTÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de
Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias,
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

o qual vai

Mogeiro - PB,

PELO CONTRATANTE

de de

TESTEMUNHAS

v

PELO CONTRATADO
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