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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREE?Ifi'RÀ MI'NICTPÀ! DE }O@IRO
cocssÃo PEBI{ANENTE DE LrcrrÀÇÃo

EDTTÀI

Licitação

PROCESSO ÀrrMrNrSTRÀrrVO

LrcrrÀÇÃo Nc. ooo2g/2021

N. pP 00028/2021

MODÀLIDADE: PREGÂO PRESENCIAL

TÍPO:

MENOR PREÇO

Órgão Realizador do celtame:
PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGE]RO

Àv.

JoÃo pEssoA, 47

- cENrRo MOGEIRO PB
- TeI.: (83) 32661033.
O Órgão Realizado! do Certame acima qualificado, inscrito no CNP,f 08.866.501/OOO1-6?, doravante
detroD.inado si-rylâs!€nt€ 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
PRESTDENTE

CEP: 58375-000

do dj.a 28 de Maio de 2021 no endereÇo acina indicado, licitaÇão na modalidade Pregão Presencial

n" 00028/2021, tipo nenor preÇo, e o fornêcimento reaLizado na forma parcelada; tudo de acordo
com este instnmento e em observância a Lej. Eederal no 10.520, de 17 de ,fulho de 2002 e
subsidialiamente a Lei Federal n" 8.655, de 21 de ,Junho de 1993; Lei Complementar n. 123, de 14
de Dezerüro de 2006; Decreto Municipal n' 016, de 10 de Novernbro de 2006; e legisLaÇão pertinente,
consideradas as alteraÇões posteriorês das referj.das normas; conforÍÍre os critérios e
procedinentos a seguir definidos, objetivando obter a mel-hor proposta para: CONTRÂIAÇÃO DE
EMPRESA PÀRÀ ÀQUTSIÇÁO DE TUBOS DE PVC PARÀ ÀMPLIÀÇÁO E REESTRUTURÀÇÃO DÀ REDE DE ESGOTO
MUNICIPÀL.

1.0.DO

OBiTEEO

1.1.Constitui objeto da presente licitação:

pvc

pARÀ AMPLTAÇAo

E

CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PARÀ AOUISIÇÃO DE TUBOS DE
REESTRUTURAÇÃo DA REDE DE Escoro MuNrcrpÀt.

1.2.4s especificaÇões do objeto ora Iicitado, encontram-se devidamente detalhadas no
correspondente Terno de Referência - l\nexo I deste fnstnmento.
1.3.À contrataÇão acima deacrita, que será processada nos ternos deste instnmento convocatório,
especificaÇões técnicas e informaÇÕes complemenbares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: PeIa necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÀXA ÀQUISIÇÃo DE ?UBoS DE PVC PARÀ ÀMPLIAÇÃo E REESTRUTUBÀÇÃo DÀ REDE
DE ESGOTO MUNICIPAL -, considerada oportuna e inprescindÍvel, bem como refevante nedida de
interesse púb1ico, e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de aÇôes continuadas para a
plonoÇão de atividades pertinentes, visando à maximização dos lecursos em relaÇão ao9 objêtivos
programados, observadas as diretrizes e netas definidas nas ferrarnentas de planejamento
aprovadas

.

1.4,Salienta-se que na referida contrataÇão, não será concedido o tratamento diferenciado e
sinplj.ficado para as Mj.croempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposiÇões
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei complenentar n" 123/2006, por estarem present.es, isolada ou
simuLtaneamente, as situaÇÕes previstas nos incisos II e III, do Art, 49, do mesmo diploma
Iegal, Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado previsto
nos denais Artigos do Capltulo V, SeÇão I, da Lei n". 123/06.
2.O.DO LOCÀT E DÀTA E DÀ Nfi'I'OIÀÇÃO DO EDITÀT

2.1.Os envelopes contendo a docunentaÇão relativa à proposta de preÇos e a habilitaÇão pala
execuÇão do objeto desta licitaÇão, deverão ser entregues ao Pregoeiro até as 08:30 horas do
dia 28 de Maio de 2021, no endereÇo constante do prêâmbulo deste instrumento- Neste mesmo local,
data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopês.
2.2.InformaÇões ou esclalecimentos sobre esta licitaÇáo, serão plestados nos horárj.os oormais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas. E-mail: licitacaomogeiro@uol. com, br.
2.3.Qualquer pessoa - cidadâo ou Lici.tante - poderá solicitar escfarecinentos, providências ou
impugnar o ato convocatório deste certane, se nanifestada por esclito e di-rigida ao Pregoeiro,
até 02 (dois) dias úteig antes da data fixada para lecebinenEo das propostas.
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado peLos setoreg responsáveis pela elaboraÇáo deste ato
convocatório e seus aDexos, decidir sobre a petiÇáo no prazo de até 24 {vinte e quatro) horas,
considerado da data êm que foi devidamente recebido o pedldo.
2,5.4 respectiva petição será apresentada da seguinte forma:
2 . 5. 1 . Protocolizando o original, nos horários de êxpediente acirna indicados, exclusj.vamente no
seguinte endêreço: Av, Presidente .Ioão Pessoa, 4? - Centro - Mogeiro - PB.
3. O.DOS ET.EI|ENEOS PÀRÀ Í.rcrrÀçãO

participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:
I - TERMO DE REEERÊNCIÀ - ESPECIEICÀÇÕES;
rr - I1ODELOS DE DECLARÀÇÕES;
III - MODELO DE DECLÀRÀÇÃO DE REGUIÁRIDÀDE _ HÀBILITAÇÃO;
IV _ MINUTA DO CONTRÀTO.
1' .A obtenção do Edital poderá ser feita da seguinte forna:
3.1 .Àos

.1.ANEXO
3.1 .2.ANEXO
3.1 .3.ANEXO
.4.ANEXO

.1.(Iunto ao Pregoeiro: gratuitamente;

3.2 .2.Pe1os

sites:

www.

Ínogeiro. pb. gov.

e

br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br.

gI'PORTE IAGÀI.

'!.O.DO
4.1.Esta

licitaÇão reger-se-á pela Lei Pederal n' 10.520, de L7 de ,fu1ho de 2002 e
subsldiariaÍnente a Lei Federal n'8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementa! n" 123, de 14
de Dezêmbro de 2006; Decreto Municipal n" 016, de 10 de Novembro de 2006; e legisIaçâo pertinente,
consideradas as afteraÇÕes posteriores das referidas normasi que fj-cam fazendo partes integrantes
deste instrumento, independente de transcriÇão.
s.O.DO PRÀZO E

DOIÀCáO

para a execuÇão do objeto ora licitado. conforne suas caracte!ísticas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaj.xo
indicado e será considerado a partir da ernissão do Pedido de Compra:

5.1,o prazo

miáximo

Entrega: 5 (cinco) dias.
5.2.O forneclnento será executado de acordo com as especificaÇôes definidag no correspondente
Termo de Referêncial, anexo a este instrumento. Na hipótese do referido termo não estabelecer o
Iocal pâra a entrega, observada a denanda e oportunidade, essa será feita na sede do ORC ou em
uma das unidades adninistrativas, por e1e indicada, que compõe a sua estrutul:a operacional.
5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será deterninado: até o final do exercicio
financeiro de 2027, considerado da data de sua assinatura.
5,4.As despesas decorrentes do objeto deste certamê, corrêrão por conta da seguintê dotação:
Reculsos Próprios do Municlpio de Mogeiro: LEI MUNICIPAI 340/2020 02.080 SEC. DE INDUST. COMERCIO
E INFRÀ ESTRUTURÀ 020A0.75.452.2009.2073 MANUTENCAO ATIV]DADES ADMTNISTRÀTIVÀS DA SEINERÀ
3.3.90.39.00.00 OO1 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICÀ
6.0.DÀS CO!{DrçõES DE pÀRrrc r pÀçÃO
6.1.Os ploponentes que desejarem participar deste certame deveráo entregar ao Plegoeiro dois
enve.Iopes fechados iodicando, respectivamente, PROPOSTÀ DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente
identificados, acompanhados da respectiva declaraÇão de cumprinento dos requisitos de
habilitaçáo, nos termos definidos neste instrumento convocatório,
6.2.À participaÇão nesEe certane é aberta a quaisquer interessados. inclusive as Micloemplesas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.
6,3.Não poderão participar os j.nteressados que se encontrern sob o regime falimentar, emprêsas
estranqeiras que não funcionen no pals, nen aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
Licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública ou que estejam cuÍrprindo a sanÇão de suspensão
do dileito de licitar e contratar com o ORC,
6.4,Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e DocumentaÇão via
postal - com Aviso de Recebimento ÀR -, deverão remetê-Ios em tempo hábil ao endereÇo constante
do preâmbulo deste instrunento, aos cuidados do Pregoeiro - Elaviano Clebson Àraújo. Náo sendo
rigorosamente observadas as exigências deste item, os lespectivos envelopes náo serão aceitos e
o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participaÇão no certamê,
6.5.ouando observada a ocorrêncj-a da entrega apenas dos envelopes junto ao Preqoeiro, sem a
pêrmanência de replesentante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que
o Licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É vedada à participaÇão em consórcio.

7.0.DÀ RE9REEENTAÇÃO E DO CREDENCTNIENTO
7,1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso,
através de un representante, com os documentos quê o credencj-aÍn a participar deste procedimento
licitatório, inclusive com poderes para fornulaÇão de ofertas e lances verbais. Cada licitante
credencia!á apenas um reprêsentante que será o único admitido a intervir nas fases do certame
na forna prevista neste instrumento, podendo ser substituido posteriormente por outro devj.damente
c!edenciado,
'l .2-Pata o credenciamento deverão ser aprêsêntados os seguintes docu[entos:
? .2 . 1 . Tratando-se do !ep!esentante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lej.,
quando for o caso, devidanente registrado no órgão coÍnpetente, no qual estejan expressos seus
poderes para exercer direitos e assunir obrigações em decorrência dê ta1 investidllrai
? .2 . 2 . Tratando-se de proculador: a plocuraÇão por instrumento público ou parEicular da qual
constem os necessár!os podêres para foflnular velbalmente lances, negociar preÇos, firmar
declarações, desistir ou apresentar as !azões de recurso e pratica! todos os demais atos
pertinentes ao certame; aconpanhada do correspondente i.nstrurflento de constituiÇão da emplesa,
quando for o caso, que comprovê os poderes do mandante para a outorga. Na hipótese de procuraÇão
seja particular davará r€a Eacotüacldr a fitrâ @ clttório do Easlr.Çtivo aigmtário.
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 Àpoio.

7.4.4 não apresentaÇão ou ainda a iocorreÇão insanável de qualquer dos documentos de
credenciamento impedirá a participaÇão ativa do representante do licitante no presente certame.
Esta ocorrência não inabilitará srmariamente o concorrente, apenas perderá o direito a
rnanifestar-se nas correspondentes fases do processo Ij-citatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá
regularmente do referido concorrente seus envelopes, declaraÇões ê outlos elementos necessários
à participação no certame, desde que apresentados na forna definida neste instrumento.
7.5.No momento de abertula da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu representante

devidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte
documentação:
'7. 5.1 .Declaração de ElaboraÇão Independênte de Proposta - Anexo II.
1.
.DeclaraÇão dando ciência de que cumpre plenamente os requisi.tos de habilitação, conforme
mo deI o - Anexo III,
e
'7. 5.3 , Comprovação de que o licit.ante se enquadla nos ternos do Àrt. 3' da Lei 123106, se for o
caso, sendo considerado microenplesa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
tratamento diferenciado e sinplificando na forma definida pela legislação vigente. TaI
comprovaÇão poderá ser feita através da apresentaÇão de qualquer um dos seguintes documentos, a
critério do Iicitante: a) declaraÇão expressa ÍornaLmente assinada por profissi.onal da área
contábiI, devidamente habilitado, b) certidâo simplificada emitida pela junta comercial dã sede
do licitante ou equivalente, na forma da legislaÇáo pertinente. A ausência da referida declaraçâo
ou certidão sirnplificada, apelas neste caso para comprovaÇão do enquadranento na forma da
Iegislação vigente, não é suficiente motivo para a inabilitaÇão do licitante, âpenas perderá,
durante o presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado a ME
ou EPP, previstos na Lei 123106:
?.5.3,L.0 Pregoeiro poderá promover dlligência, na forna do Art. 43, §3o, da LeL 8.666/93,
destinada a esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou
enpresa de pequeno porte.
7.6.Quando os envelopes Proposta de Preços e DocumentaÇão forem enviados via postal, a
docnment.aÇão relacj.onada nos itens 1.5,1, '7,5,2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope
Proposta de PreÇos,

L 0.DÀ PROPOSTÀ DE gREÇOS
8.1,4 proposta deverá ser apresentada
seguÍntes j-ndicaÇÕes no anverso:

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

-

em 01{uma)

pRoPosTÀ DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCTAL
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS deverá

via, dentro de envelope lacrado, contendo

as

No. 00028/2021

conter os seguintes elenentos:

8.2.proposta etaborada en consonância com as especificações constantes deste instrurnento e seus
elementog - Anexo I -, em papel timbrado da emp.esa, quando for o caso, assínada por seu
representante legal, contendo no correspondente item cotado: discri.ninaÇão, marca e/ou modefo e
outras caracteristicas se necessário, quantidade e valores unitário e total expressos en
algarismos,
8.3.Será cotado um único preço para cada i.tem, com a uti.J.ização de duas casas decimais' IndicaÇão
em contrário está sujeita a correÇão observando-se os seguintes critérios:
8.3.1.Fa1ta de dÍgitog: se!ão acrescidos zelog;
8.3.2.Excesso de dígitos; sendo o primeiro dlgito excedente menor que 5, todo o excesso aerá
suprinido, caso cont!ário haverá o arredondanento do dlgito anterior para rnais ê os dêInáis itêns
excedentes guPrimidos,
8,4.A quantidade mlnima de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser infeiiôi a 1008 da
estimativa detalhada no correspondente ferno de Beferência - Anexo I. DisposiÇão em contrário
não desclassifica automaticanente a proposta apenas o lespectivo item será desconsidelado.
8.5.À proposta deverá ser redigida en llngua portuguesa e en moeda nacionaL, elaborada com
cla:ieza, sem alternativas, râsuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a úItina
datada e assinada pelo responsável, con indicaÇão: do valor total da proposta em algar:isnos,
dos prazos de entrega ou execuÇãO, das condiÇões de pagamento, da sua validade que não poderá
ser inferior a 60 dias, e outras informaÇões e observaçÕes pertinentes que o licitante julgar
necessárias.
B.6,Existindo dj.screpância entre o preço unitário ê o valor total, resultâdo da multiplicaÇão
do preço unitário pela quantidade, o preÇo unj.tário prevalêcêrá.
g,7.Fica estabelecj.do que havendo divergência de preÇos unitários para um mesmo produto ou
serwLço, prevalecerá o de mêno! valor.
8.8.No caso de alteraÇão necessária da proposta feita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Àpoio,
decorrente exc]us j.vamente de incorreÇões na unidade de medida utiLizada, observada a devida
proporcionalidade, bem cono na multiplicaÇão e/ou soma de valorês, plevafecerá o valor corrigido.
ã.g,e nao indicação na proposta dos prazos de entrega ou execuÇão. das condiÇões de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmênte as disposiÇões do
ato convocatório e, portanto, serão consideradas as determinaÇões nele contidas para as referidas
exigências não sendo suficiente motivo pala a desclassificaÇáo da proposta'
8.1õ.É facultado ao Iicitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido peLo oRc, desde
que esteja devidamente preenchido.
g,Lt.Nas licitaÇóes para aquisiÇão de Ínercadorias o participante indicará a origem dos produtoa
ofertados. A eventual falta da referida indicaçâo não desclassificará o licitante.

8.12.Será desclassifj-cada a proposta que deixar de atender as disposições deste inst!umento,
8.13,Fica facultado ao licitante a apresentaÇão da proposta tamlcém em mldia, ou seja, em CD ou
PENDRIVE.
9 .0 .DÀ IIÀBII,ITÀçJO
9

.1 .Os documentos necessários à habilitaÇão dos licitantes, deve!áo ser apresentados
ia , dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indiÇaÇões no anverso:
PREFEITURÀ MUNICIPA! DE MOGEIRO
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NÔ. 0a028

em

01

(uma)

/202t

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE
9.2 .

DOCITMENTÀÇÃO

deverá conter os seguintes elementos:

PESSOA ,TURÍDICÀ:

9.2.l,,Prova de inscliÇão no Cadastro Nacional de Pessoa ,fu!Ídica - CNPJ.
9.2.2,Prova de inscriÇáo no cadastro de contribuintes estaduaL ou municj-pa1, relativo à

Iicitante.

sede do

9.2,3,Ato 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. tnscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de plova de diletolia em exercÍcio. Decreto de autorizaÇão, en se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizaÇão pa!a
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Registro
conercial, no caso de empresa individual, Estas exigências náo se aplicam ao licitante que,
quando da etapa de credencianento no certame, já tenha apresentado de forma regular nos termos
do preaente instrumento convocatório, a rêfêrida documentaçâo soficitada neste subiten.
9.2.4.BalanÇo patrimonial e demonstraÇões contábeis do úItimo exelcício social, já exiqlveis e
apresentados na forma da lei, corn indicação das páginas corrêspondentes do livro diário en que
o mesmo se encontra, bem como apresent.aÇão dos competentes termos de abertura ê encerramento,
assinados por profissional habilitado e devidanente registrados na junta comerciaL competente,
vedada a sua substituiÇão por balancetes ou balanÇos provisórios. Tratando-se de empresa
constitulda há menog de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu
prineiro ano de existência no prazo legal, poderá apresentar o BalaÇo de Ãbertura assinado por
profissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente.
9.2 . 5. Regularidade para com a Eazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tri-butos Eederais e à Divida Àtiva da União.
9,2.6.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do lj.citante. ou outro
equivalente, na forma da Iei.
9.2 . 7 . ComprovaÇão de regularidade relativa ao Eundo de Garantia pox Tenpo de ServiÇo - EGrS,
apresentando o respectivo Certificado de Regulalidade folnecida pela Caixa Econôrnica Eederal.
9.2.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JustiÇa do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa dê Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VIÍ-A da
ConsolidaÇáo das Leis do Trabalho, aprovada pe.Io Decreto-Lei no 5,452, de 1o de rna j.o de 1943.
9. 2. 9. DeclaraÇão do licitante; de cumpriÍrento do disposto no Àrt. 7', Inciso xxxIII, da
ConsEiEuiÇão Federal - Att. 27, Inciso V, da Lei 8.666193; de supelveniência de fato impêditivo
no que diz lespeito à participaçâo na licitaÇão; e de subneter-se a todas as cfáusulas e
condiÇôes do pxesente instrumento convocatório, conforne modelo - Anexo II.
9.2.10,Certidáo negativa de falência ou concordata expêdidâ pelo distribuidor da sede do
Iicitante, no máximo 30 (trinta) dias da data plevista para abertura das ProPostôs.
9.2,LL.ComprovaÇão de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da IicitaÇão, feita através de atestado fornecido por pessoa jurldica de
direito públj-co ou privado.
9.2.12,AL.iratâ de localização e funcionaÍnento e/ou declaraÇão da Prefeitura do local da sede da
firma, informando que a mesma funciona no endeleço mencj.onado nos docrmentos '
9.3.Os documêntos de HabifitaÇão deverão ser olganizados na ordem desc!ita neste instrumento,
precedidos po! un lndice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualque!
processo de cópj.a autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Àpoio ou publi.cação en órgão da irnplensa oficial, quando for o caso, Estando peEfeitamente
Ieglveis, sem conter borrões, rasuras, enendaa ou entrêlinhas, dentro do prazo de va.lidade, e
encerrados em envelope devidanente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que
visa facilitar os trabalhos, a ausência do leferido lndice náo inabilitará o Iicitante.
9-4.À fatta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
auEenticadas ou das vj.as originais para autenticação pelo Pregoeiro ou menbro da EquiPe de Apoio
ou da publicaÇão em órgão na implensa oficial, a apresentaÇão de docrmentos de habifitaçâo fora
do envelope especlfico, tornará o lespectivo Iicitante inabilitado. Quando o documento for
obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereÇos êletrônicos correspondentes.
poderá ser utilizada, a critério do Pregoeiro, a docunentaÇão cadastraf de fornecedor, conatante
dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de eletnentos apresentados pelo licitante,
quando

for o caso.

10 . o . Do

cRrrÉRro PÀ8,À ,rr,eÀllEllro

10,1.Na seleÇão inicial das propostas para identifi.caÇão de quais irão passar a fase de lances
velbaj.s e na classificaçáo final, observadas as exigências e procedimentos dêfj-nidos neste
instrumento convocaEório, se!á considerado o critério de menor preço apresentado para o

correspondente item.
10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o
disposto no Art. 30, §2', da Lei 8.666/93, a cLassi-ficaçâo inicial para a fase de l-ances verbais,
se fará através de sorteio.
10.3.Na presente licitação - fase de Iances -, sêrá assegurada como critério de deserpate,
preferência de contrataÇão para as microenpresas e empresas de pequeno polte.
10.4.Para efeito do dlsposto neste instr\rmento, entende-se por empate - fase de lances -, aquelas
sj-tuaÇões em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno polte sejam
i.guais ou até 05t (cinco por cento) superiores ao melhor preço.
10,s.Ocorlendo a situaÇão de enpate - fase de Iances - confonne acima definida, proceder-se-á
da seguinte forma:
10.5.1.A microenpresa ou empresa de pequeno porte mais ben classi.ficada será convocada para
apresentar nova proposta no máximo de 05 (cinco) minutos após o encerranento dos lances. sob
pena de precLusão
10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forna do item
anterior, serão convocadas as demais rêmanescentes que por ventura se enquadrem na situaÇão de
empate acima definida, na ordem de classificaÇão, para exercicio do Ínesmo dileito;
10.5,3,No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e enplesas de pequeno
polte que se encontrem no intervalo estabefecido como situação de empate, será realizado sorteio
entre el-as para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melho! oferta.
10.6.Na hipótese dê não-contratação nos termos acima previstos, eÍr que foi observada a situaÇão
de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o
objeto licitado será adjudicado em favor da ploposta originalmente vencedora do certame.
10.7.A situaÇão de empate - fase de lances -, na forma acima definida, somente se aplicará
quando a meLhor oferta inj.cial não tiver sido aplesentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
11.0.DÀ ORDEM DOg TRÀBÀI.BOS
11,1.Para o recebimento dos envelopes e inlci.o dos trabafhos será observada uma tolerância de
15 (quinzê) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebinento dos envelopes,
nenhun outro será aceito.
11,2.DecIalada aberta à sessão públi.ca pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento
dos interessados. Somente participará ativanente da reuniáo um representante de cada ficitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar,
11,3.0 não conparecimento do representante de qualquer dos licitantes nâo impedirá a efetivação
da reunião, sendo que, a siÍnp1es participaÇão neste certame implica na totaf aceitaÇâo de todas
as condiÇões est.abelecidas nêste Instrumento Convocatório e seus anexos.
11,4.Em nenhr.ma 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
ao recebimento das propostas de preços.
11.5.O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de PreÇos e DocumentaÇão
e a decfaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitaÇão,
11. 6. Postelj-ormente abrirá os envel.opes Propostag de PreÇos, lubricará o seu conteúdo juntamente
com a sua Equi-pe de Apoio, conferindo-a9 quanto à validade e cunprimento das exigências
constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que exaninem a documentaÇão
neles conti.das.
11,7. Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observaÇóea porventura
fornuladas peLos Iicitantes, dando-Ihes ciência, em seguida, da classificação inicial, indicando
a proposta de meno! preço e aquefas em vaLores sucessivos e superiores em até dez por cento,
re.Iativamente à de menor valor, para cada iteÍn cotado. Entretanto, se assim julgar necessário,
poderá divulgar o lesultado numa nova reuni.ão,
11.8.Nâo havendo para cada lteÍn licitado pelo menos três propostas nas condiçôes acima definidas,
serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que
sejan os pleÇos oferecidos.
11.9.8n seguida, será dado inlcio à etapa de apresentaÇão de lances verbais pelos representantes
dos Iicitantes inicialmente classificados, que deverão ser formulados de forma sucêssiva, en
valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preÇo. Serão realizadas
tantas rodadas de lances verbaj.s quantas se fizerem necessárias. Esta etapa poderá ser
interronpida, marcando-se uma nova sessáo pública para continuidade dos trabalhos, a critério
do Pregoeiro.
11.10.Não serâo aceitos lances com valores ilrisórios, incompatÍveis com o valor orçado, e
deveráo ser efetuados ern unidade noneLária nacional. À desistêncj.a en apresentar 1ànce velba1,
quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o corlespondente ltem cotado e na manutenção do úlEirno preço aplesentado, para
efeito de classificaÇão final das propostas'
11.11.Declarada encerrada a etapa conpêtitiva e ordenadas às propostas, o Pregoelro examinará a
aceitabilidade da prlneira cfassificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a

!esPeito.

11,12.Sendo aceitáveI a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação somênte do licitante que a tiver formulado. para confirmaçáo das suas condiÇões
habilitatórias. Constatado o atendimênto pleno das exigências fixadas no instlumento

convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-1he adjudicado o respectivo item,
objeto deste certame, após o transcurso da competente fase rêcursa1, quando for o caso.
11.13.Se a oferta náo fo! aceitável ou sê o liciLante não atender as êxigência habilitatórias,
o Pregoeiro êxani-nará as ofertas subsequentes, na orden de classificaÇão, verificando a aua
aceitabilidade e plocedendo à habilitaÇão do proponente, e assin sucessivahente, até a apulação

de uma proposta que atenda as disposições do j.nstrumento convocatório.
11,14.Da reunião lavrar-se-á Ata c i rcunstanci ada, na qual serão regigtradas todas as ocorrências
e que, ao finaI, será assinada pelo Pregoeiro/ sua Equipe de Apoio e licitantes presentes,
11.15.8m decorrência da Lei Complementar 123l06, a comprovaÇão de regularidade fiscal e
trabâIhista das microempresas e empresas de pequeno porte sonente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.15,1.Às microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasláo da participaÇão nesta
IicitaÇão, dêverão apresenta! toda a documentaÇão exigida para conprovaÇâo de regularidade
fiscal e tlabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
Habilitação e integrantes do enveLope DocunentaÇão, nesmo que esta apresente alquma restrição;
11.15.2.Havendo alguma restrição na complovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo teíno inicial corresponde!á ao momento en que
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis po! igual perlodo, a critério do ORC, para a
regularizaÇão da documentação, pagamento ou parcelanento do débito, e emissâo da eventuais
certidÕes negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.15,3.4 não-legularizaÇão da documentaÇão, no prazo acj.ma plevisto, implicará decadência do
direito à contrataÇão, sem prejulzo das sanÇões previstas no Art. 81. da Lei 8,666,/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes lenanescentea, na olden de classificaÇâo, para assinatura
do contrato, ou revoga! a licitaÇão.
11.L6.Os documentos apresentados pelos Iicitantes no Credenciamento e os elementos constantes
dos envelopes Proposta de PreÇos e DocumentaÇão que forem abertos, serão retidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos do processo. No nesmo contexto, o envelope DocumentaÇão, ainda lacrado, do
licitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa conpetitiva que nâo for retirado por
seu repreaentante legal no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de honologaÇáo do
presente certame, será sumariamente destruÍdo.
12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀEILID,ÀDE DE

PREÇOS

12,1.Havendo proposta ou lance vencedor com valo! para o lespectivo itêm relacionado no Anexo I
- Temo de Referência - EspecificaÇôes, na coluna código:
12.l.,l..Com indlcios que conduzam a uma presunÇáo relativa de inexequibil idade, pelo critério
definido no Àrt. 48, II, da Lei 8.666/93, em ta1 situaÇão, não sêndo posslvel a imediata
confirrnaÇão, 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 prêÇos,
conforme parâmetros do mesmo Alt. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do item.
12 . 2 , salienta-se que tais ocorrências não desclassi.ficam autonaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.
13.O.DOS

RECITRSOS

13.l..Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadanente a
intenÇão de recorrêr, observando-se o disposto no Art. 4o, Incj.so xvIII, da Lei lO.52O/02.
13.2.O acolhimento do recurso inportará a invàfidaÇão apênas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.3.À falta de manifestaÇáo imediata e Ínotivada do Iicitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicaÇão do objeto da licitação pelo Plegoeiro ao vencedor.
13,4.Decididos os recursos, a autoridade superior do oRc fará a adjudicação do objeto da
licitaÇão ao proponenbe vencedor.
13,5.o recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro, devendo
ser protocolizado o original, nos ho!ários normais de expediente das 08:00 as 12:00 holas,
exclusivamente no seguinte endereço: Àv. Presidente .loão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.
la . o.DÀ rro!{oLocÀção E ÀDjrrrDrcÀÇÂo
14.1.Concluido a fase competitiva, ordenada às plopostas apresentadas, analisada a documentaÇão
de habilitaÇáo e obselvados os lecursos porventura intelpostos na forna da legislaÇão vigente,
o Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvldos no certame, remetendo-o a
autoridade superior do ORC. juntamente com oa elementos constitutivos do processo, necessários
à Adjudj.caÇão e HomofogaÇão da respectiva ficitação, quando for o caso,
14.2.À autoridade superlor do ORC podêrá, no entanto, tendo en vista sempre a defesa dos
interesses do oRc, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o lesultado
apresentado pelo Plegoeiro, revogar ou considerar nula a LicitaÇão, desde que apresente a devida
fundamentaÇâo exigida pela legislaÇão vigente, resguardados os direitos dos licltantes.
15.0.DO CONIRAIO
15,1.Após a hoÍnologaÇão pela autorldade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de lecebimento da nolificação, assinar
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades permitj.das
pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer êIteraÇões nos termos definidos pel.a refelida norma.
15,2.Náo atêndêndo à convocaÇão para assinar o contrato, e ocorrendo êsta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o Iicitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como
vencedo! da .Iicitação.

15,3.É pernitido ao ORC, no caso do ficitante vencedor não conparecer para assinatura do contrato
no prazo e condiÇÕes estabelêcidos, convocar os licitantes renanescentes, na ordem de
classificação e sucessivamente, para fazê-lo eÍn igual prazo do licitante vencedor.
15.1.O contrato que eventualneote venha a ser assinado pelo .Iicitante vencedor, poderá se!
alterado com a devida justifiÇativa, unilateralnente peLo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e aerá rescindido, de pleno direito, conforne o disposto
nos Arts, '7'7, '78 e ?9, todos da Lei 8.666/93; e realizado na forna de fornecimento parcelada.
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrésci-nos ou
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo linite fixado no Axt. 65, § 1o da Lei
8,666/93, Nenhum acréscimo ou supressáo poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões

resultantês de acordo celebrado entre os contratantes,

16. O.DÀS SANçõES ÀrrMrNrgrRÀrÍt/à§

16.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nâo celebrar o contlato,
deixar de entregar ou apresentar documentaçáo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execuÇáo de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçáo
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar infornaÇóes falsas ou coneter fraude fiscal,
gârantido o direito à ampla defesa, ficará impedj.do de licita! e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal. ou Municlpios e, será descredenciado do SisteÍna de Cadastramento Unificado de
Fornecedores SICAF do Governo Eederal e de sisteÍnas semelhantea mantidoa por Estados, Distrito
Federal ou MunicÍpios, pelo prazo de até 05 (cínco) anos, sem prejuÍzo das multas previstas
neste Edital e das demais cominações legais.
16,2.A recusa injusta en deixar de cumprir as obrigaÇôes assumidas e preceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguj.ntes penalidades plevistas nos Arts. 86 e 87,
da Lei 8.566/93: a - advertência; b - muLta de mora de 0,5t (zero vlrgula cinco por cento)
aplicada sobre o vafor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do
objêto ora contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão
total ou parcial do contrato; d - simultaneanente, qualque! das penalidades cablveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 1,0.520/02.
16.3,Se o vaLor da nuLtâ ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de L5 {quinze) dias
após a comunicaÇão ao Contratado, será automaticamentê descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jua, aclescj-do de juros moraEórios de 1t (um por
cento) ao mês. ou, quando for o caso, cobrado judici.afmentê.
16,4.Após a aplicaÇão de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicaÇão escrita
ao Contlatado, e publicado na imprênsa oficial, excluldas as pena.Iidades de advertência e nulta
de mora quando for o caso, constando o fundanento 1ega1 da puniÇão, informando ainda que o fato

será registrado e publicado no cadastro correspondente.
17.O.DA

C(DÍPRO\,ÀçãO DE EXEC(,ÇÃO

18.0.DO

PàGAI|IENIO

E

BECEBTITENTO DO OB.lErO

17.l.Executada a presente conlratâÇão e observadas as condiÇôês de adimplemento das obrigaçÕes
pactuadas, os plocedinentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o
caso, à disposições dos Arts. 73 ô ?6, da Lei 8.666193.

L8.1.o paganento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedirnentos adotados pelo ORC, da seguinte maneila: Para ocorrer no prazo de trinta dias,

contados do perlodo de adünp1eÍnento.
18.2.o desenbolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adinplenento, de
acordo com o cronograna aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade corn a
disponj.bilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaÇáo
financeira que the for imposta, êm virtude de penalidade ou inadinplêncj-a, a qual poderá ser
conpensada com o pagamento pendente, sem que isso gele direito a acréscimo de qualquer natureza'
18.4.Nos casos de eventuais atrasos de paganento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado não tenha concorrido de al-guma forna para o atraso, será admitida a compensaÇão
financeira, devida desde a data tinite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela, Os enÇargoa noratórios devidos en razão do atraso no pagamento
serão calculados com utilizaÇão da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
noratórios; N = núnero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paganentoi
vp = valor da palcela a ser paga; e I : índice de compensação financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX - percentual do IPCA-IBGE acumulado nos úIEimos doze neses ou, na
sua fatta, um novo índi.ce adotado pelo coverno Federal que o substitua. Na hipótêsê do referido
lndice estabeleci.do para a conpensaÇáo financeila venha a se! extinto ou de qualqueE forma não
possa nais ser utilizado, será adotado, ern substitulÇão, o que vier a ser determinado pela
IegislaÇão então ern vigor.
19. O.DO

RE.À,JUSTÀÀ{ENEO

19.1,os prêÇos contratados 9ão fixos ê irreajustáveis no prazo de um ano'
19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicltaçáo do Contratado, os preÇos
pode!ão sofrer ieajuste após o interregno de um ano, na mesma proporÇão da valiação verificada
;o IPCÀ-IBGE acumuLado, tomando-se por base o mês de apresentação da lespectiva ProposEa,
exclusivamente para as obrlgaÇões iniciadas e concluldas após a ocorrência da anualidade'
19.3,Nos reajusies subsequentes ao primeiro, o interregno Ínlnimo de un ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do úItino reajuste.
19,4.No caso de atraso ou não divulgaÇão do lndice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a impoltância calculada pêl-a úItima variação conhecida, liquidando a diferença

corlespondente tão logo seja divulgado o lndice definitivo. Eica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cálculo refelente ao reajustanento de preÇos do valor remanescente, semple
que este ocorler.
19.5.Nas aferiçôes finais, o lndice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo,
19.6.Caso o Índice estabelecido para reajustalrrento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa maj-s se! utilizado, será adotado, em substitui-ção, o que vier a ser determinado pela
legislaÇão então en vigor,
L9.7.Na ausência de previsão Iegal quanto ao índice substituto, as paltes elegerão novo Índice
oficial, para reajustamento do preÇo do valor remaDescente, por neio de termo aditivo.
19,8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
20.O.DÀn DÍSPO§IçõEg

GERÀrS

20,L.Náo será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentaÇão de documentaÇão relativa
ao certame, qualquer tipo de indenizaÇão.
20.2.Nenhuma pessoa fÍsica, ainda que credenclada por procuraÇão legal, pode!á representar mais
de uma Licitante.
20.3,4 presente licitaÇão somente poderá vir a ser revogada por !azões de inte.esse público
decorrente de fato auperveniente devidaÍnente comprovado, ou anulada no todo ou em pârte, por
ilegalidade, de oficio ou por provocaçâo de telceiros, mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado.
20.4,Caso as datas previstas para a realizaÇáo dos eventos da presente licitação sejam decLaradas
feriado e não havendo ratificação da convocaÇão, ficam transferj,dos automaticamente para o
primeilo dia útiI subsequente, no mesmo local e hora anteriornente previstos.

20.5.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisôr a
qualquer tempo a execução da contratação, cientificando devidanente o Contratado.
20.6.Decairá do direito de impugnar perânte o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
que, tendo-o acei.tado sen objeÇão, venha a apresentar, depois do julganento, falhas ou
irregulalidades que o viciaram hipótêse em que tal- comunicado não terá efeito de recurso.
20.7.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluldos oa custos con
aquisiÇão de material, máo-de-obra utilj.zada, impostos. encargos, fretes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos preÇos.
20,8.4s dúvidas surgidas apóa a apresentaçáo das propostaa e os casos omissgs neste instrumento,
ficaráo única e exclusivamente sujeitos a interpretaÇão do Pregoeiro, sendo facultada ao mesno
ou a autoridade superior do ORC, en qualquer fase da licitaçâo, a promoção de dj.ligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20,9.Para dirimir controvérsias decorrentes deste celtane, excluldo qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Itabaiana.
Mogeiro

PB, 11 de Maio de 2021.

FLAVTANO CLEBSON ÀRÀÚJO

Pregoeiro oficial
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ESPECIEICAÇÕES

1.0.DO OBJEIO

1.1.constitui objeto desta licitaÇáo;
AMPLIAÇÃO

E

CONTRÀTÀÇÃo DE EMPRBSA PAxÀ AQUISIÇÃo DB TUBOS DE
REESTRUTURÀÇÁO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPÀL.

pvc

pABÀ

2.O . wsrr FrcÀTrrrÀ

2.7 .Considerando as necessidades do ORC, ten o presente termo a finôlidade de dêfinir, técnica
dequadanente, os procedinentos necessários para viabilizar a contrataÇão em te1a.
2,2 .Às caracte!lsticas e especificaçÕes do objeto ora licitado são:

c6rco
1

2

DrscRrxrraçÃo
TUBO DE PVC COIETOR ESGOTO DN 150
TUBO DE PVC CO],ETOR ESGOTO DN 3OO

.fERI CR 25OO
.fERI CR 32OO

UITü»DE
PA
PÀ

QUÀ}ITIDàDI

I'ND
UND

3. 0.oBRrGÀÇõE8 DO CONItÀ!ÀDO

3.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernenteg à legislaÇão fiscal, civi.l,
tlibutária e trabalhista, bem como por todas as despesas e conpromissos assumidos, a qualquer
t1tulo, pelante seus fornecedores ou terceiros em razão 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 exlgências
do insLrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebinento e/ou paganento.
3.3.Não transferir 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 contraco ou outros instrunentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigaÇões assumidas, todas as condiÇões de habilitaÇão ê qualificaÇão exigidas no
respectivo processo Iicitatório, apresentando ao Contratantê os documentos necessários, sempre
que solicj-tado.
3.5.Enitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filj.aL da enpresa que apresentou a documentação
na fase de habil-itaÇão,
3.6.Executar todas as obrigaÇôes assumidas com observância a nefhor técnica vigente. enquadrandosê, rigorosanente, dentro dos preceitos legais, nonnas e especificaÇões técnicas
Çorrespondentes

.

{.O.DO CBTTÉRIO DE ÀCEÍIÀBILÍDÀI'E DE PREçOS
4.1.Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado acima, na
coluna código:
4.1.1.com indlcios que conduzam a uma prêsunção lelativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no Àrt. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situaÇão, não sendo possível a imediata
confj.rmaÇão, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibiLidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços,
coDforme parâmetros do mesmo Art, 48, II, sob pena de desconsideraÇão do item.
4.2.Salienta-se que tais ocorrências não desclasslficam automaticamente a proposta, quando fo!
o caso, apenaa o item correspondente.
4.3.Os l-ances verbais serão efetuados em unidade monetária nacional.
5. O.!,IODELO DÀ PROPOSÍA

5.1.É parte integrante deste Termo de Rêferência o modelo de proposta de preços correspondente,
podendo o .Iicitante apresentar a sua proposta no p!óprio nodelo fornecido, desde que seja
devidaÍnente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Ànexo 01.

LENILSON DE ANDBÀDE ÀIVES
SECRETÁRIO

?.]
ESTN)O DÀ
PRE E'E

ITt'RA III'NÍCIPÀIJ DE !{O@TRO

co'ÍIggÂo pERlqNElrTE DE LICIIÀçáO
ÀIIEXO 01 ÀO TER!@ DE REFERÊNCIÀ

-

PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCIAL NO OOO28/202I

PROPOSEÀ
REF.:

PnECÀO PRISENC!à!

N"

OOO28/2021

OB.IETO: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ AQUISIÇÂO DE TUBOS DE PVC PÀRÀ AMPLIÀÇÃO

E

REESTRUTURÀÇÃO

DÀ REDE DE ESGOTO MIJNICIPAL.
PROPONENTE

:

Prezados Senhores,
Nos termos da licitaÇão em eplgrafe, apresentamos proposta confoflne abaixo:
C6IGO
1

DI SCRIIíIIIACÃO
TUBO DE PVC COLETOR ESGOTO DN

2500
2

I5O JERI

PÀ

TUBO DE PVC COLETOR ESGOTO DN 3OO

3200

'1
C

UITIDÀDE

ornTroÀDE Fnrco urrrr.

UND

2

UND

1

1

1

PÀ

VALOR TOTÀL DÀ PROPOSTÀ

JERI

|oRcÀ^oEra

-

1

R$

- Íten 5.0:
- Item 18.0:
VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:
PRAZO

PAGAMENTO

de

Responsávef

CNPJ

de

PREÇO TOTÀJ,

EOLIIA 01l02

'?í'
BSIÀDO DÀ

I('NICIPÀI, DE I'D@IRO
coMlssÃo PERrdAlfEllIE DE T,ICIIÀçáO
PREFEÍAORÀ

ÀlrExo

rÍ -

PREGiO PRESENC!À! No OOO2A/2O2L

MODELOS DE DECLÀRÀÇÕES

REF.:

PREGÃO PRESENCIÀI N" OOO28/202L
PREEEITURÀ MUNTCIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE

CNPJ

1 0

- DECLARÀÇÃO de cumprünento do dlsposto no Art. 70, Inciso XXXIII, da
da Lei 8.666193.

Art.27, Inciso

CE

O proponentê acina qualificado, sob penas da Lei e em acatanento ao dlsposto no Art. 7o inciso
xxxIII da Constituição Eederal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara náo possuir em seu
quôdro de pessoaL, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
pêrigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menolea de

quatolze anos na condiÇão de aprendiz na forna da legislação vÍgente.

2.0 -

DECLABÀÇÃO

licitaÇão.

de superveniência de fato impêditivo no que diz respeito

a

participaÇáo

na

conforrne exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, S2", o proponente acima qualificado, declara
não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitaÇão/pârticipaÇão
na presente licitaÇáo, não se encontrando em concordata ou êstado falimentar, estando cientê da
obrigatoliedade de informar ocorrências posterj.ores, RessaLta, ainda, não estar sofrendo
penalidade de declaraÇâo de idoneidade no âmbito da administração Eederal, Estadual, Municipal
ou do DistriEo Federal, arcando civil ê criminalnente pela preaente afirmaÇão.

3.0 -

DECLÂRAÇÃO

de submeter-se a todas as cláusulas e condiÇÕes do correspondente instrumento

convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as c1áusulas
respectivo j.nstrumento convocêtório e subneter-se as condiÇÕes nele estipuladas,
Local e Data.

NOME,/ASS INATURÀ/CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:

AS

DECLÀRAÇÕES DEVERÃO SER ELABORÀDAS EM PÀPEL TIMBRADO DO

LICITANTE,

OUANDO EOR

O

CASO

do

REF.:

PREGÃO PRESENCIAL

N'

?oLHA

02 / 02

OOO28/2021

PREEEITURA MUNICIPAI DE MOGEIRO

PROPONENTE

CNPJ:

4.0

DECLARÀçÁo

de elaboraÇão independente de proposta.

{identificaÇão completa do representant.e do licitante), como representante devidamente
constituldo de (identificaÇáo conpleta do Iicitante ou do consórcio), doravante denorninado
(Iicitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial no
00028/2027, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro,
que

:

a) a proposta apresentada para participar do Plegão Presencial no 00028/202L foi elaborada de
maneira independente pel.o licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta o indireLamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potenciaL
ou de fato do Pregão PresenciaL no 00028/202f, por qualquer meio ou por qualque! pessoa;
b) a intenÇão de apresêntàr a proposta elaborada para participar do Pregão PresenciaL no
00028/2021 náo foi infornada, discutlda ou recebida de qualquer outro particlpante potenciaf ou
de fato do Pregâo PresenciaL no 00028 /2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que náo tentou, por qualquer Íreio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial no 00028 /202L quanto a participar
ou não da referida licitaÇão;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presêncial Ít" 00028/2021
nâo será, no todo ou en parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencia.I n" 00028/2027 antes da adjudicaÇão
do objeto da referida lj-citação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participaÇão do Pregão Presencial n" 00028/2021
não foi, no todo ou ern parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Plefeitura MunicipaL de Mogeiro antes da abertura oficial das proPostas; e
f) que está plenanente ciente do teor e da extensão desta declaraÇão e que detém plenos
e informaÇôes para firmá-Ia,
Local e Data.

NOME

/ÀSS INATlRA/CÀRGO

Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:

AS DECIÀRÀÇÕES

DEVERÃO SER ELÀBORÀDAS EM PAPEL TIMBRADO DO

LICÍTANTE,

QUÀNDO EOR O CASO.

poderes

EgTÀDO DÀ

PREEEIÍI'RÀ !tr'NICIPÀI. DE IOGEIRO
coMrssÃo PERr'TANENIE DE r.rcrrÀçáo
À}fEXO

tII -

PREGÀO PRE9ENCIÀL

N'

OOO28

MODELOS DA DECLÀRÀÇÃO DE REGULÀR]DADE

/202L

-

HABILITAÇÃO

REF.:

PREGÃO PRESENCIÀL N" OOO28/202L
PREEEITURÂ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE

CNPJ

1.0 -

DECÍ,ÀRÂÇÃO

r0 .520/02

DE REGULÀRIDÀDE para habititaÇão

previsto no Àrt. 4o, Inciso vII, da Lei

.

acina qualificado, declara, em conformidade com o disposto Do Àrt. 4o, Incigo VII,
da Lej- 10.520l02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos dê habilitaÇão exj.gidos
no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado,
O ploponente

Local e

NOME

/AS

S

Data

INATURÀ/ CÃRGO

Representante legal do proponente.

OBSERVÀÇÃO:

A

DECIÀRAÇÃO DEVEBÁ SER ELABORÀDA EM PAPEL TI}IBRÀDO DO LICITÀNTE, QUÀNDO FOR O CÀSO.

'v
ESTÀDO DA

UI'NICIPAI DE IIoGEIRO
ccncssÀo PE${ÀDIENIE DE LrcruÇÁo
PBEEEIEUR,A

ÀI{EXO

TV

-

PRESENCTÀ!

PREGÃO

Nc 00028/2021

MINUTÀ DO CONTRÀTO
CONIRÀIO

N': ..../ ...-cPt
TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CEIEBRÀM A PREFEITURA MUNICÍPAL DE
MOGEIRO E
, PABA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINÀDO NESTE
INSTRUI,ÍENTO NÀ FORMA ABÀIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado prefeitura Municipal de Mogeiro - Àv.
Presidente ,loão Pessoa, 47 - centro - Mogeiro - pB, cNpJ n' 08.866.501/ooo1-6?, neste ato
representada pelo Prefeito Antonio José Eerreira, Brasileiro, Casado, Enpresario, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de Cina, 138 - Area Rural - Mogeiro - pB, CpF n. 840.199.644-91,
Carteira de Ídentidade n' 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRÀTÀNTE, e do outro lado
. .., CNPJ no . . . . .,. . ., neste ato representado
por ,,,. residente e domiciliado Dê ....,
CPF n" .
Carteira de Identidade Do ...., doravante simplegmente CONTRArADO, decidiram
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se rêgerá pelas c1áusulas ê condiÇões
seguintes:

CIÁUST,IÂ PRTHEIRA

-

Dos FI,NDN{ENToS:

Este contrato decorre da licitaÇâo nodalidade Pregão Presencial n" 00028/2021, processada nos
termos da Lei t'ederal no 10.520, de 17 de Julho de 2002 ê subsidiariamente a Lei Federal no
8,666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n. 123, de 14 de Dezembro de 2OO6; Decreto
Municipal n" 016, de 10 de Novembro de 2006; e legislaÇão pertinente, consideradas as alteraÇôes
posteriores das leferidas normas.
crÁusuLÀ

SEGR

AI.íPLIÀÇÃO

E

ltDÀ

-

Do oBirEto:

o presênte contrato tem por objeto:

CoNTRÂTÀÇÃO DE EMPRESÀ pAxÀ
REESTRUTURÀÇÃO DA REDE DE ESGOTO MUNIC]PAI.

ÀOUIsIÇÃo DE fuBos DE pvc

pÀRÀ

o fornecimento deve!á ser executado rigorosanente de acoldo com as condiÇões expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificaÇões técnicas correspondentes, plocessg de
licitaÇáo rnodalidade Pregão Presencial n" 00028/2021 e instruÇóes do Contratante, docunentos
esses que fican fazendo partes j.ntegrantes do presente contrato, independente de transcriÇão; e
será reaLizado na forma parcelada.

cuiusur.e IERCEIRA - Do lrAIóR E PREçOS I
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de

RS

ctÁugqÀ OUÀRTÀ - Do REÀirusrÀuENEo:
os preÇos contratados são fixos e irreajustávej-s no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e nediante solicitação do Contratado, os preÇos poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma propo!Ção da var.iaÇão verificada no IPCAIBGE acumulado, tonando-se por base o nês de apresentaÇão da respectiva proposta, exclusivanente
para as obrigaÇÕes iniciadas ê concluldas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mlnimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financej.ros do úItimo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgaÇào do índicê dê reajustamento, o Contratante pagará ao Contlatado
a impoltáncia calcuLada pela última variaÇáo conhecida, l-iquidando a diferênÇa corlespondente
tão logo seja dj.vufgado o lndice definitivo. Fica o contratado obrigado a apresentar menória de
cálculo referente ao reajustamento de preÇos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferiÇôes finais, o índice utilizado para rêajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utifizado, será adotado, em substituição, o que vier a se! determinado pefa legisLaÇão
eoEão em vigor,
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substiEuto, as paltes e.l-ege!ào novo indice
oficial, para reajustamento do preÇo do valor remanescente, por Íneio de termo aditivo.
o reajuste poderá ser realizôdo po! apostilamento.
cúusul,À gurNTÀ - DÀ DorÀÇÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orÇamento vigentê:

Recursos Próprios do MunicÍpio de Mogeilo: LEI MUNICIPÀL 340/2020 02.080 SEC. DE INDUST. COMERCIO
E INERÀ ESTRUTURÀ 02080.15.452.2009.2073 MÀNUTENCAO ATTVIDADES ADMINISTRATIVAS DÀ SE]NFRA

3.3.90.39.00.00

OO1 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

ctáosuI.à sExTÀ - Do PÀcâlrENTo:
O paganento será efetuado na Tesoularia do Contratante, mêdiante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do perlodo de adimplemento,

- Do pRÀzo E DÀ urcÊNcrÀ:
O prazo máxino de entrega do objeLo ora contratado, que admite prorrogaÇão nas condiÇôes e
hipóteses previstas no Àrt, 57, § 1o, da Lei 8.666,/93, está abaixo indicado e será considerado
da emissão do Pedido de Compra:
a - Entregai 5 (cinco) dias.
A vigência do presente contrato será deteminada: àté o fi-na1 do exerciclo financeiro de 202L,
considerada da data de aua assinatura.
crÁIrguÍ.À sÉrDlA

- DAs oBRIGÀçõES Do CoNTRÀIàITTE:
a - Efetua! o paganento relativo ao fornecinento efetivarnente realizado, de acordo corn as
respectivas cfáusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os rÍreios necessários para o fiel folnecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre quaLquer irregularidade encontlada quanto à qualidade de produto
cláUst,IÂ oITÀI,À

fornecido, exercendo a Ínais ampla e completa figcalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuiÇões de Gestor e Eiscal deste contrato, nos termos da
norrnâ vigente, especialnente pala aconpanhar e fi.scalizar a sua exêcuÇão, respectivaÍnente,
permitida a contrataÇão de terceiros para assistência e subsídio de informaÇões peltinentes a
essas atribuiÇóes.

cúusgr.À NotrÀ - DÀs oBRrcaçôEs Do cottrRArÀDo I
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores paráÍnetros de qualidadê estabelêcidos pârâ o ramo de atividade relacionada
ao objeto contraLual, con observância aos prazos estj.pulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civiI,
tributária e trabalhista, bêm como por todas as despesas e conpronissos assumidos, a qualquer
tÍtu1o, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
que o represente integraLnente em todos os seus atos;
d - Permltir e facilitar a fiscalizaÇão do contratante devendo plestar os informes e
escLarecimentos soIicitados;
e - Será responsáveI pêIos danos causados diretamente ao Contratante ou a tercej.ros, decorrentes
dê sua cufpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo ó!9âo interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontlatar, no todo ou em parte, o objêto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durantê a vigência do contrato, ern compatibilidade com as obrigaÇões assumidas,
todas as condiçÕes de habilitação e qualificaÇão exigidas no respectivo plocesso Iicitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, semple que solicitado.
críDgt,IÀ DÉcDrÀ - DÀ ÀrJlERÀÇão E REgcÍsÂo:
Este contrato poderá ser alterado corn a devida justificativa, unilateralnente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Àxt. 65 e será rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Arts. 'l'l , 78 e 79, todos da Lei 8.666193.
O Contratado fica ob!igado a aceitar, nas mesmas condiÇões cont!atuais, os acréscimos ou
supressões que se fizeren nas compras, até o respectj.vo limite fixado no Art. 65, § 1" da Lei
8,666/93. Nenhum ac!éscino ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressõea
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
CIáUSuI.À DÉCD'A PR5@IRÀ

-

DO RECEBDTTENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condiÇÕes de adinplemento daa obrigações pactuadas,
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo contratante obedecerão, conforme o
caso, às disposições dos Arts, '13 a 76, da Lei 8.665193'
CIÁUSuIÀ DÉCD'B SE@!@À

-

DÀS PENALIDÀDES:

À recusa injusta em deixar de cunprir as obrigaÇôes assumidas e preceitos legals, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da
Lei 8.666193: a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (ze!o vÍrgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do conttato por dia de aEraso na entrêga, no inlcio ou nâ execução do objeto ora
contratado; c - multa de 10t {dez por cênto) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou
parcial do co[trato; d - sinultaneamente, qua].quer dag penalidades cabíveis fundâmêntadâs na
Lei 8.666/93 e na Lei 1.0.520/02.
cÍÁusu.À DÉcrMA

TERCETRA

-

DÀ coMPENgÀção ErNAtrcErRÀ:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamênto nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a conpensaÇão financeira,
devida desde a data limj,te fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da palceIa. Os encargos molatórios devidos em lazão do atraso no pagamêntg serão cálcuIados con

utilizaÇão da seguinte fórnula: EM = N x VP x I. onde: Etí - encargos moratórios; N: número de
dias entre a data prevista para o paganento e a do efetivo pagamento; VP = val-or da parcêLa a
serpaga;eI=indicedecompensaÇãofinanceira,assimapurado:I=(Tx=100)+365,sendoTx
= percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos úItimos doze meses ou, na sua falta, um novo Índice
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referj.do lndi.ce estabelecido para
a compensaÇâo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma nâo possa mais ser utilizado,
será adotado, en substituiÇão, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
crárrgur.À oÉcu'a guenra

-

Do EoRo:

Para dirimir as questões decorrentes deste contlato, as partes elegern o Foro da Comarca
Itaba iana

de

.

E, por estaren de pleno acordo, foi lavrado
assinado pelas partes e po! duas testernunhas.

o

presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
Mogeiro

?ESTEMUNHÀS

-

PB,

PELO CONTRÀTANTE

PELO CONTR.ATADO

de

de

í8
T:r-ibunel de

Contas do Estado de Pq.aíba

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal do Contas do Estâdo da Paraíba ceÍtifica quo em 1110512021 às 15:52:51 Íoi pÍotocolizado o documento
sob o No 32667/21 do Avlso de Licitaçáo n" 0002812021 reêrento ao exercício de , exercÍclo 2021, refer6nte a(o)

Preíeltura Munlclpal de Mog6iro, m€dlant€ o rôcôblmênto d€ lnformaçõedaqulvos eleúônlcos oncaminhadoe por

Ricaldo Jorg6 de Menozes Junior.
Jurisdicionado: PreÍolt ra Munldpal d€ Mogeiro
N úmero da LiciteÉ o: 000281i202'l
Modalldade: Progão Presenclal

Tipo do Objeto: Compras o SeMços
Tipo de Compre ou SeMço: Outsos
ValoÍ Estimado: Não Dl8ponível
ObJ6tO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARAAOUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC PARAAMPLhÇÃO E
REESTRUTURAÇÁO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL
Data do Ato: 11rc5n021
Data o Hora do C€rtame: 2U0í2021 08:30:00
Local do ceÍteme: sAl-A DE LlclTAçÁo DA PREFEITURA MUNICIPAL

INFORMAÇÃO DO SISTEMAI Envio Fora do Prazo: Não

IPDFI Édlt l da

íãÍ.0ebHg3Í4b0Eíc

LiclbÉo
lstm

João Po..oa,

g

íí

de melo de 202í

Asslnado Eletronicamente
coníE LClar6.àn.d,r9.iLc,l/2É{e.
do R.rh!.llô hrr!, ú.e dr
RAnC

1&UD

Sl.lema de Procê.ro Eletrônlco do TCEfB

RECIBO PROTOCOLO. Ooc. 326ô221. Dalài 1ín5m21 í5:52. Rê8ponsáwl: tsamita.
lmprgsso por dunlorT .m 1110512021 15:52. ValldsÉo: 4076.082F.FFE6.F3'14.27ca.o4.19.8711.c25F.
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