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ESIÀDO DÀ
PREFEITURÀ I,ÍI'NICIPÀ! DE IiIOGEIRO
cocssÃo pERuâlrENTE or r.rcrraçÂo

EDfTÀI. Licitação
PROCESSO ÀDMTNISTRÀIrVO No pE O0O25/2O2L
rrcrraçÃo N". ooo25/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
Av. PRESTDENTE .loÃo pEssoA, 47 - cENTRo - MocErRo - pB.
CEP: 58375-000 - TeI.: (83) 32661033.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNP.] 08.866.501/OOO1*67, doravante
dsnoqinado siupleananto ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que
fará realizar através do Pregoeiro oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 08:30 horas
do dia 04 de Maio de 2021 no endereço acima indicado, licitação na modaLidade Pregão Presencial
no Q0025/2021, tipo menor preÇo, e o fornecimento realizado na forma parcelada; tudo de acordo
com este instrumento e em observância a Decreto MunicipaL no 016, de 10 de Novembro de 2006; e
legislação pertinente, consj-deradas as alterações posteriores das referidas normasi conforme os
critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta para:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AOUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA AIIPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE
DE ESGOTO MUNICIPAL.

1.0.DO OBirErO
1.l.constitui objeto da presente licitação: coNTRATAÇÃo DE EMPRESA PARA AQUTSIÇÃO DE TUBOS DE
PVC PARÀ A}4PLIAÇÃO E REESTRUTURÂÇÃO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL.
1.2.4s 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 gue o acompanham, guando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda especifica -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA AI\íPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE
DE ESGOTO MUNICIPAL -, considerada oportuna e imprescindlvel, bem como relevante medida de
interesse público; e ainda, 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.
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 termos das disposiÇóes
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar a" 123/2006, por estarem presentes, isolada ou
simultaneamente, as situaçÕes previstas nos incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma
1ega1. Fica. no entanto, assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado previsto
nos demais Artigos do Capltulo V, Seção I, da Lei no. L23/05.

2.O.DO rOCàr E DÀrÀ E DÀ TMPUGNAÇÃO DO EDrrÀ!
2.1.Os envelopes contendo a documentaÇão relativa à proposta de preços e a habilitação para
execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro até as 08:30 horas do
dia 04 de Maio de 202L, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo local,
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 12:00 horas. E-mail: licitacaomogeiroOuol.com.br.
2.3.Qua1quer pessoa - cidadão ou licitante - poderá sol-icitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório deste certame, 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 setorês responsáveis 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 devidamentê recebÍdo o pedido.
2.5.A respectiva petição será apresentada da seguinte forma:
2.5.L.Protocolizando o originat, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamente no
seguinte endereço: Av. Presidente ,João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

3.O.DOS ET.EMEI|TOS PÀRÀ LrCrIÀÇÃO
3.1.Aos participantes, sêrão fornecidos os seguintes elementos:
3.1.1.AI{EXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÔES,
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3.L.2
3.1.3
3.1.4

.Ar{EXO rr - MODELOS DE DECLARÀÇÕES;

.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO,

.A}.IEXO IV - MINUTA DO CONTRÀTO.
obtenÇão do Edital poderá ser feita da seguinte forma:

.Junto ao Pregoeiro: gratuitanentei e

. Pelos sites : www. mogeiro. pb. gov. brllicitacoes ; www. tce. pb. gov. br.

4.o.DO SUPORTE r.E@t
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Decreto Municipal no 076, de 10 de Novembro de 2006; e
legislação pertinente, consideradas as alteraçÕes posteriores das referidas nor:tnasi que ficam
fazendo partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição.

5.0.DO PnAZO E DO!ÀçÃO
5.L.O prazo máximo para a execuÇâo do objeto ora licitado, conforme suas caracterÍsticas 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 emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias.
5.2.O fornecimento será executado de acordo com as especificaÇôes definidas no correspondente
Termo de Referêncial, anexe a este instrumento. Na hipótese do referido termo não estabelecer o
local para a entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sede do ORC ou em
uma das unidades administrativas, por e1e indicada, que compÕe a sua estrutura operacj.onal.
5.3.O Prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exerclcio
financeiro de 202L, considerado da data de sua assinatura.
5.4.4s despesas decolrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação:
Recursos Próprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02.080 SEC. DE INDUST. COMERCIO
E INEBÀ ESTRUTURA 02080.75.452.2009.2073 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA
3.3.90.39.00.00 001 ouTRos sERv. DE TERC. PESSOA ,rURrDrCA

6.0.DÀS COIIDrçôES DE pÀRrICrpÀçÃO
6.1.Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois
envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente
identificados, acompanhados da respectiva declaraÇão de cumprimento dos requisitos de
habÍIitação, nos termos definidos neste instrumento convocatórj.o.
6.2.A participação neste certame é aberta a guaisquer interessados, inclusÍve as Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.
6.3.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.
6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e DocumentaÇão vla
postal - com Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-Ios em tempo hábil ao endereço constante
do preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - Flaviano Clebson Araújo. Não sendo
rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não serão aceitos e
o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação no certame.
6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a
permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que
o licltante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É, vedada à participação em consórcio.

?.0.DÀ REPRESE!|!ÀÇÃO E DO CREDENCTàITEI|EO
?.1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso,
através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento
licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais. 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.
'?.2.Paxa o credenciamento deverão ser apresentados os seguj-ntes documentos:
7.2.L.Tratando-se do representante Iega1: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumj-r obrigações em decorrência de taI 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, negocj-ar preços, firmar
declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certamei acompanhada do correspondente instrumento de constituiçâo da empresa,
quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Na hipótese de procuração
seja particular deverá ger reconhecida a firme eu cartório do reapeetivo aigmatário.
7.2.3.O representante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando documento oficial
que contenha foto.
7.3.Estes documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro - antes do inlcio da sessão pública -
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro
ou membro da Equipe de Apoio.
7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanáveI de qualquer dos
credenciamento impedirá a participação ativa do representante do ficitante no presente

3.2,A
3.2.1
3.2.2
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Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o di
manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoe5.ro
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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 representante
devidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte
documentação:
7.5.1.Dec1aração de Elaboração Independente de proposta - Anexo fI.
7.5.2.Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme
modelo - Anexo IIf; e
7.5.3.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3o da Leí L23/06, se for ocaso, 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 doóumentos, acritério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada por 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 enguadramento 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 L23/062
7.5.3.1.O Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art. 43, s3o, da Lei 9.666/93,
destinada a esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou
empresa de pequeno porte.
7.6.Quando os envelopes Proposta de PreÇos e DocumentaÇâo 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 PROPO!tÀ DE PREçOS
8.1.4 proposta deverá ser apresentada em 0L(uma) via, dentro de enveLope lacrado, contendo as
seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃo PRESENCTAL No
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00025/202L

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 - Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, assinada por seu
representante Iegal, contendo no correspondente item cotado: discriminaÇão, marca e/ou modelo e
outras caracterÍsticas 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. fndicação
em contrário está sujeita a correÇão observando-se os seguintes critérios:
8.3.1.Ealta de dlgitos: serão acrescj-dos zerosi
8.3.z.Excesso de dÍgitos: 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 itens
excedentes suprimidos.
8.4.4 quantidade mlnima de unidades a ser cotada, por j.tem, não deverá ser inferior a 100t da
estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência - Anexo I. Disposição em contrário
não desclassifica automatÍcamente a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado.
8.5.4 Proposta deverá ser redigida em Ilngua 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 algarismos,
dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que não poderá
ser inferior a 60 di.as, e outras informações e observações pertinentes que o licitante julgar
necessárias.
8.6.Existindo discrepância entre o preÇo unltário e o valor totaI, resultado da multiplicação
do preço unitário pela guantidade, o preÇo unitário prevalecerá.
8.7.Fica estabelecido que havendo divergêncla de preços unitários para um mesmo produto ou
serviço, prevalecerá o de menor valor.
8.8.No caso de alteração necessária da proposta feita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
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.
8.9.4 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 referidas
exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da proposta.
S.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, desde
que esteja devidamente preenchido.
8.11.Nas licitaçÕes para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos produtos
ofertados. A eventual falta da referida indicação não desclassificará o Iicitante.
8.12. Será desclassificada a proposta que deixar de atender as disposiÇões deste inst
8.13.Fica facultado ao licitante a apresentaÇão da proposta tanbém em mldia, ou seja,
PENDRIVE.
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9.0.DÀ EABrr.rmcÃo
9.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01
via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicaÇões no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
DOCUI\íENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N". OOO25/202L
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

(uma)

9.2. PESSOA .TURÍDICA:
9.2.L.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa,Jurldica - CNP,J.
9.2.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede do
licitante.
9.2.3.4to constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por aÇÕes, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exerclcio. 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 atividade assim o exigir. Registro
comercial, no caso de empresa individual. Estas exigências não se aplicam ao licitante que,
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.
9.2.4.Ba1anço patrimonial e demonstraçÕes contábeis do úItimo exerclcio social, já exigÍveis 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 emplesa
constitulda há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu
primeiro ano de existência no prazo legal, poderá apresentar o Balaço de Abertura assinado por
profissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente.
9.2.s.Regularidade para com a Eazenda Eederal - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dlvida Ativa da União.
9.2.6.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalente, na forma da Iei.
9.2.7.Comprovação de regularldade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de ServiÇo - EGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Eederal.
9,2.8.Prova de inexistêncla de débitos inadimplidos perante a.Iustiça do Trabalho, mediante a
apresentaÇão de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Tltulo VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1o de maio de 1943.
9.2.9.Dec1aração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7', Inciso XXXIII, da
Constituição FederaL - Art. 27, Íncíso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato impeditivo
no que diz respeito à participaÇão na licitação; e de submeter-se a todas as cláusulas e
condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.
9.2.L0.Certidáo negativa de faLência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
9.2.LL.Comprovaçáo de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da licitaÇão, feita através de atestado fornecj.do por pessoa jurÍdica de
direito público ou privado.
9.2.L2.A1vará de Localização e funcionamento e,/ou declaração da Prefeitura do loca1 da sede da
Firma, informando que a mesma funciona no endereço mencionado nos documentos.

9.3.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, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, guando for o caso. Estando perfeitamente
legÍveis, sem conter borrÕes, rasuras, emendas ou entrefinhas, dentro do prazo de validade, e
encerrados em envelope devidamente facrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que
visa facilitar os trabalhos, a ausência do referido índice não inabilitará o licit,ante.
9.4.4 falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausêncÍa das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio
ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de habilitação fora
do envelope especlfico, tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o documento for
obtido via Internet sua Iegalidade será comprovada nos endereÇos eletrÔnicos correspondentes.
Poderá ser utilizada, a crltério do Pregoeiro, a documentaÇão cadastral de fornecedor, constante
dos arquivos do ORC, para comprovaÇão da autenticidade de elementos apresentados pelo Licitante,
quando for o caso.

IO.O.DO CRITÉRIO PÀR,A .'T'LGa}íEIITO
10.1.Na seleÇão inicial das propostas para identificaÇão de guais irão passar a fase
verbais e na classificação final, observadas as exigências e procedimentos
instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preço apresentado
correspondente item.
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10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o
disposto no Art. 3o, §2o, da Lei 8.666/93, a classificação inicial para a fase de 1ances verbais,
se fará através de sorteio.
10.3.Na presente licitação - fase de lances -t será assegurada como critério de desempate,
preferência de contrataÇão para as microempresas e empresas de pegueno porte.
L0.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances -, aquelas
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
Íguais ou até 058 (cinco por cento) superiores ao melhor preço.
10.S.ocorrendo a situaçâo de empate - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á
da seguinte forma:
L0.5.1.4 microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão
10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item
anterj-or, serão convocadas as demais remanescentes gue por ventura se enquadrem na situação de
empate acima definida, na ordem de classificação, para exercÍcio do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situaÇão de empate, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primei.ro poderá apresentar melhor oferta.
10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a situaÇão
de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o
objeto llcitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10.7.4 situação de empate - fase de lances -, na forma acima definlda, somente se aplicará
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

11.0.DÀ ORDEIí DOS TRàBAI.EOS
L1.L.Para o recebimento dos envelopes e inlcio dos trabalhos será observada uma tolerâncÍa de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será aceito.
11.2.Dec1arada aberta à sessão púb1ica pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento
dos interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de cada licitante,
podendo, no entanto, ser assÍstida 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 estabelecidas neste fnstrumento Convocatório e seus anexos.
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido pxazo para a apresentação de documentação e/ou
substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada
ao recebimento das propostas de preços.
11.5.0 Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e DocumêntaÇâo
e a declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação.
11.6.Posterj-ormente 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 licltantes gue examinem a documentaÇão
neles contidas.
ll.T.Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observaçôes porventura
formuladas pelos licitantes, dando-Ihes ciência, em seguida, da cfassificação iniclal, indÍcando
a proposta de menor preço e aquelas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento,
relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim julgar necessário,
poderá divulgar o resultado numa nova reunião.
11.8.Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acima definidas,
serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que
sejam os preÇos oferecidos.
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. Serão realizadas
tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárÍas. Esta etapa poderá ser
interrompida, marcando-se uma nova sessão púb1ica 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-. À desistência em apresentar lance verbal,
quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais 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.
l-L.12.Sendo aceitáveI a proposta de menor preÇo, será aberto o envelope contendo a documentaÇão
de habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condiÇôes
habilitatórias.
convocatório, o

Constatado o atendimento pleno das exigências fíxadas no instrumento
licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o respecti' tem,

objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso
11.L3.Se a oferta nâo for aceitável ou se o licitante não atender as exigência habilit
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suao Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificaçâo, verifica
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aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a apuraÇão
de uma proposta que atenda as disposições do instrumento convocatóri.o.
11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata cj-rcunstanciada, na gual serão registradas todas as ocorrências
e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Àpoio e Licitantes presentes.
11.15.8m decorrência da Lei Complementar L23/06, a comprovação de regularidade fiscal etrabalhista 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
Iicitação, deverão apresentar toda a documentaÇão exigida para comprovação de iegularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento 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 fiscat e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em gue
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual perÍodo, a critério do ORC, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuaj.s
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.15.3.4 não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuÍzo das sanções previstas no Art. 8L, 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.
11.16.0s documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elementos constantes
dos envelopes Proposta de Preços e Documentaçâo que forem abertos, serão retidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope Documentaçâo, ainda lacrado, do
licitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não for retirado por
seu representante legal no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologação do
presente certame, será sumariamente destruldo.

12.0.DO CRrrÉRrO DE ÀCErrÀBrLrDÀDE DE PREçOS
12.L.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 indlcios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo crltério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em ta1 situação, nâo sendo posslvel 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.
12.2.Salienta-se que tais ocorrências não descLassificam automatlcamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.

13.0.DOS RECIRSOS
13.L.Dec1arado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, observando-se o disposto no Art. 40, Inciso XVIfI, da Lei L0.520/02.
13.2.O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetÍveis de
aploveitamento.
13.3.À falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicaÇão do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do ORC farâ a adjudicação do objeto da
Ilcitação ao proponente vencedor.
13.5.O recurso será dirlgido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro, devendo
ser protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08;00 as t2:0Q horas,
exclusivamente no seguinte endereço: Av. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

1{.0.DÀ HOTlorcCÀçÃO E ÀDarrrDrCÀçÃO
14.1.Conclu1do a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentação
de habilitaÇão e observados os recursos porventura interpostos 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 Àdjudicação e Homologação da respectiva Licitaçâo, 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 parcialmente, o resultado
apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licitação, desde gue apresente a devida
fundamentação exigida pela legislação vi-gente, resguardados os direitos dos licitantes.

15.0.DO CONInÀAO
15.1.4pós a homologação pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificaÇão, assinar
o respectivo contrat,o, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas
pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos deflnidos 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 dlreitos que porventura tenha obtido como
vencedor da licitaçâo.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecêr para assinatura do
no prazo e condiçôes estabelecidos, convocar os licitantes remanêscêntes, na
classificaÇão e sucessivamente, para fazê-Io em igual prazo do licitante vencedor.
15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor,

rato
de

alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo
ser

as
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partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Arts.1'1, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93i e realizado na forma de fornecimento parceJ-ada.
15.5.0 Contratado fica obrigado a acei-tar, nas mesmas condiçÕes contratuais, os acréscimos ou
supressões gue se fizerem nas compras, 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 supressôes
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16. 0.DÀS SÀIIÇõES N)MrNrgrRÀTnDrS
16.1.Quem, convocado dentro do prazo de val-idade 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 execuÇão
do contrato' comportar-se de modo inidôneo, decfarar informações falsas ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
DÍstrito Federal ou MunicÍpios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento UnÍficado de
Fornecedores SICAF do Governo Eederal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
Eederal ou MunicÍpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejulzo das muLtas previstas
neste Edital e das demais cominações legais.
16.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos Iegai.s, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 85 e 8?,
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 entrega, no inlcio ou na execução do
objeto ora contratadoi c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução
total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalldades 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 pxazo de 15 (guinze) dias
após a comunicaÇão ao Contratado, será automaticamente descontado da prlmelra parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (urn por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.4.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial. excluldas as penalidades de advertêncj-a e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamento 1egal da punição, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

17.0.DÀ COD{PRO\IAçÃO DE E,GCUçÃO E RECEBTMEI|TO DO OBJETO
LT.l..Executada a presente contratação e observadas as condiÇões de adimplemento das obrigações
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pefo ORC obedecerão, conforme o
caso, à disposiçôes dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

18.O.DO PÀGN{E.IrTO
18.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às nor:tnas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do perlodo de adimplemento.
18.2.0 desembolso máximo do perlodo, 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 liquidaçâo qualquer obrigação
financeira que the 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.
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 razáo do atraso no Pagamento
serão cafculados com utllizaÇão da seguinte fórmula: EM = N x VP x Ít onde: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamentoi
VP = valor da parcela a ser pagai e I = índice de compensação financeira, assi-m apurado: I =
(TX + L00) + 365r sendo TX = 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
Índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qual.quer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.

19 . 0 . DO REÀJUSrÀl,rEltEO
19.1.Os preços contratados sâo 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 concluídas após a ocorrência da anualidade.
19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
19.4.No caso
Contratado a

de atraso ou não divulgação do lndice de reajustamento, o Contratante
importância calculada pela última varj-ação conhecida, liguidando a

ao

correspondente tão logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado
apresentar memória de cáIcu1o referente ao reajustamento de preços do valor remanescente
que este ocorrer.
19.5.Nas aferiÇôes finais, o lndice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o def nit

s re
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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
l-egislação então em vigor.
19.7.Na ausência de previsão legal quanto ao lndice substituto, as partes elegerâo novo lndice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
19.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

20. O.DÀS DTSPOSTÇõES CERATS
20.1.4s dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste instrumento,
ficarão única e excLusi.vamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo
ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitaçâo, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20.2.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluldo qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Itabaiana.
20.3.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentaÇão de documentaÇão relativa
ao certame, gualquer tipo de indenização.
20.4.Nenhuma pessoa fÍsica, ainda que credenciada por procuração Iegal, poderá representar mais
de uma Licitante.
20.5.4 presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofÍcio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
20.6.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam declaradas
feriado e náo havendo ratificação da convocação, ficam transferidos automaticamente para o
primeiro dia úti1 subsequente, no mesmo local e hora anteriormente previstos.
20.7.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
qualquer tempo a execução da contrataÇão, cientificando devidanente o Contratado.
20.8.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aguele
gu€, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apxesentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótese em que tal conunicado não terá efeito de recurso.
20.9.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverâo estar incluldos os custos com
aquisição de material, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos preços.

Mogeiro - PB, Abril de 2021.

Oficial
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ESTÀDO
PREFEITURÀ I,ÍUTüCTPÀ! DE I,OGEIRO
corrssÃo pERtíÀxEltrE ou r.rcrraçÃo

ÀlrExo r - pnseão pREsENcrAÍJ No ooo25/2021

TERMo ps nnrnRÊNcrA - usencrrrcaçôes

1.0.DO OB.TETO

1.1.CONSIitUi ObJCtO dEStA liCiIAçãO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARÀAQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA
AI'íPLIAÇÃO E REESTRUTUNAÇÃO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL.

2 .0. wSTIFICÀrrVÀ
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:

CODI@ DrscRrtíIlnção I'NTDADE OINNTIDÂDI
1 TUBO DE PVC COIJETOR ESGOTO DN 150 JERT CR 25OO PA UND 25
2 TUBO DE PVC COLETOR ESGOTO DN 3OO .'ERI CR 32OO PÀ UND '15

3. o.oBRrGAçôrS OO COtúrRÀr,âDO
3.l.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 qualquer
tltulo, 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, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências
do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo medj.ante prévia
e expressa autorizaÇão do Contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábels, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatórlo, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre
gue 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, nonnas e especificações técnicas
correspondentes .

{.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITâBILIDÀDE DE PREÇOS
4.1.Havendo proposta ou lance vencedor com valor pala o respectivo item relacionado acima, na
coluna código:
4.1-.1.Com indlcios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em taf situaÇâo, não sendo possível 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.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.
4.3.os lances verbais serão efetuados em unidade monetária nacional.

5.0.MODELO DÀ PROPOSTÀ
5.1.É partê integrante deste Têrmo de Referência o modeLo de proposta de preços correspondente,
podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja
devi te preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01

ON
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ESTÀDO DA
PREEEITT'RÀ MT'NICIPàIJ DE TOG:EIRO

coMrssÃo PER!íANENTE DE LICIIÀçÃO

ÂIIEXO 01 ÀO TERI'O DE REEERÊNC!À - PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCIAL N" OOO25/202L

PROPOSTA

REF.: PRECÃO PRESENCTAL N" 00o25/202L

OBJEIO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA A},IPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO
DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

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

r{d r.l{êr.d l.l +(.irlIIIi l r:Y..r:YO I ; r:l i{.l:v/ v !),l :4 ít [ar]ll.]r\.lir{ t lllllr-*llurd!_riuco]ril_i_5 |j];!jcQ,I-(}l;!-!
1 TUBO DE PVC COLETOR ESGOTO DN 150 .IERI

2500 PA
r'l UND ,rl

2 rUBO DE PVC COLETOR ESGOTO DN 3OO .'ERI
3200 PA "'l

UND ,ul

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRÀZO - Item 5.0:
PAGAI,IENTO - Item 18.0:
VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

Responsáve1

CNPJ

..:

':B# "



EOLHA OL/02

ESTÀDO
PREE'EITORÀ },Í,IüCIPÀI. DE I,OCEIRO

coMrssÂo pEnuAlrElrTE DE úrcrrÀçÂo

ÂNEXO rr - PREGÃO PRESENCTAT. No OOO25/2021

MODELOS DE DECLARAÇÔES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOO25/202L
PREFEITURA MUNICTPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7o inciso
XXXIII da Constituição Eederal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara náo possuir em seu
quadro 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 gue diz respeito a participaÇâo na
licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8,656/93, 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 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 70, Inciso XXXIII, da CF - Arl. 21, Inciso
V. da Lel 8.666/93.

v

\,/

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cIáusulas e condiÇões do correspondente instrumento
convocatório.

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

Local e Data.

NOME /AS S INATURA/ CARGO

Representante lega1 do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECIÀRAÇÔES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUAIiIDO FOR O CASO.

.Bá

,,
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EOLHA 02/02
RET.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOO25/202I
PREFEITUR,A MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLÀRAÇÃO de elaboração independente de proposta.

(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente
constituldo de (identificação compLeta do licitante ou do consórcio), doravante denomÍnado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.L. do Edital do Pregâo Presencial no
00025/2021, decLara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n" 00025/202L foí 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" 00025/2021, por gualquer meio ou por qualquer pessoai

b) a lntenÇão de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial no
00025/2021 não foi j-nformada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato do Pregão Presencial n" 00025/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoai

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potenciaf ou de fato do Pregão PresencÍa1 n" 00025/2021 guanto a participar
ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n" 00025/202L
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial to Q0025/2021 antes da adjudicação
do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial n" 00025/202L
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de quafquer
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-Ia.

Local e Data.

NOME /AS S INAT IRÂ/ CARGO

Representante lega1 do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITAÀITE, QUAI.IDO FOR O CASO.
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ESIâDO
PREE'EITT'RÀ I4'ITICIPÀ! DE IIoGEIRO

coMrsEÃo pERMeNElttE DE r.rCrrAçÃO

ÀrrExo IIr - pREcÃo pREgENctArr No ooo25/202l

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO OOO25/202L
PREFEITURÀ MUN]CIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNP,,

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 4o, Inciso VfI, da Lei
t0 .520 / 02.

O proponente acima qualificado, declara, êm conformidade com o disposto no Art. 4o, Inciso VfI,
da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitaçâo exigidos
no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

Local e Data.

NOME /AS S INATURA/ CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
A DECIARÀÇÃO DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, OUAI.IDO FOR O CASO.
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ESTâDO DÀ
PREEEIEORÀ Ifi,NICTPÀL DE IOiCEIRO

coMr§sÂo pERt{àltEttrE DE r,rcrrÀçÃo

àtrExo w - pREcão pREsElrcr,Ar t{o ooo25l2o2l

MINUTA DO CONTRATO

CO!|TRÀTO No: ..../,..-CPL

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÂM A PP.EFEITURA MUNICIPAL DE
MOGEIRO E ... , PARA FORNECIMENTO CONFORME D]SCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA EORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de conErato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNP.I no 08.866.501/0001-67, neste ato
representada pelo Prefeito Antonio ,José Ferreira, Brasileiro, Casado, Empresario, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPF no 840.L99.644-9L,
Carteira de Identidade no 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRÀTAI{TE, e do outro lado

., neste ato representado
por .... residente e domiciliado Dê ....r .. - ...7
CPF no ..., Carteira de Identidade no .. . .. doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cIáusulas e condiçôes
seguintes:

CIÁUSIIIÀ PR:IIIEIRÀ - DOg FT'NDÀI{ENTOS:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial no 00025/2021. processada nos
termos da Decreto Municipal no 016, de 10 de Novenbro de 2006:, e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas nolmas.

CIÁUSUI.A SECI'NDÀ - DO OBJETO:
O PTESENTE CONtTAtO tEM POr ObJCtO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA
AI,ÍPLIAÇÃO E REESTRUTURÀÇÃO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificaçôes técnicas correspondentes, processo de
licltaÇão modalidade Pregão Presencial n" 00025/202L e instruÇões do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e
será realizado na forma parcelada.

CIÁU§IIIÀ TERCEIRÀ . DO VAI.oR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R§ . .. (. . . ) .

cl.ÁusÍnÀ QIrÀRrÀ - Do REÀrusrÀl,ENTo:
Os preços contratados são fixos e irreajustávels 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 variaçâo verificada no IPCA-
IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluÍdas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mlnimo de um ano será contado a partir 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 variaçáo conheci-da, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o indice definitivo. Eica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cálculo referente ao reajustamento de preÇos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o Índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o gue vier a ser determinado pela Iegislação
então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao lndice substituto, as partes elegerão novo Índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
o reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

.., CNP\, no

CIÁuEUI.A QUIT|IÀ - DÀ DOEÀÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/2020 02.080 SEC. DE INDUST.
E INTRA ESTRUTURÀ 02080.L5.452,2009.2073 MANUTENCAO ATIVIDADES ADM]NISTRATIVAS DA

3.3.90.39.00.00 001 oUTROS SERV. DE TERC. PESSOA 'JURTDTCA

IO
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CIÁUSI,IÀ SE:rIÀ . DO PÀGNIET|TO:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante. medj.ante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁuSIIIÀ gÉTIlíA . Do PRAzo E DÀ \rIGÊNCTA:
O prazo máximo de entrega do objeto ora Çontratado, que admite prorrogação nas condições e
hipóteses previstas no Art. 57, S 1-o, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado
da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: 5 (clnco) dias.
A vigência do presente contrato será determlnada: até o final do exercÍcio financeíro d,e 2e2L,
considerada da data de sua assi.natura.

cLÁustIIÀ orrÀ\IÀ - DÀs oBRrcAçõEs Do corrrR,arÀtrrE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contratoi
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratadoi
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
forneci.do, 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 deste contrato, nos tennos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, respecti.vamente,
permitida a cont,ratação de terceiros para assistência e subsÍdio de informações pertinentes a
essas atribuiçôes.

crÁssulÀ NoNA - DÀs oBRrcAçõBs oo colrtRÀTÀDo:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusu1a correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de gualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratualr corl 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 qualquer
tltulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razáo da execução do objeto contratadoi
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, guando da execução do contratof
que o represente integralmente em todos os seus atosi
d - Permitir e facilitar a fiscalizaçáo do Contratante devendo prestar os informes e
escLarecimentos solicitados ;
e - Será responsáveI 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 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.

crÁusuÀ pÉcore - DÀ Àr.rERÀçÃo E REscrsÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificatj.va, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescj-ndido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Arts.77t 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões gue se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1" da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressôes
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

clÁugtIlÀ DÉcníA PRII,IEIRÀ - Do RECEBIMEIIEo:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas,
os procedimentos 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.

CIÁUSTILÀ DÉCníÀ SEGI,IIDÀ - DÀS PE}dALIDÀDES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa. às seguintes penalidades prevj-stas nos Arts. 86 e 87, da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5E (zero vlrguLa cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do objeto ora
contratadoi c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou
parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabÍveis fundamentadas na
Lei 8.666/93 e na Lei L0.520/02.

clÁugl,IÀ DÉcníA IERCEIRÀ . DÀ coMPENsÀçÃo FINÀNCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraao, será admitida a compensação financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pa to
da parcela. Os encargos moratórios devidos em razâo do atraso no pagamento serão ca
utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratórios; N :
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP : valor da pa a

TX

com
,de

serpagaiel=lndicedecompensaçãofinanceira,assimapurado:I=(TX+100)+365, r



= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo lndlce
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido lndice estabelecido para
a compensação financeira venha a ser extinto ou de quafquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em subst,ituição, o que vier a ser determinado pela legislação entâo em vigor.

cráust[.A DÉcua euàRrÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questôes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Eoro da Comarca de
Itabaiana.

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

Mogeiro - PB,

PELO CONTRATÀ}.ITE

de de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATADO
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