
EDIEÀT Licitação
PROCESSO ÀDMINISIRÀIIVO No pp 00029,/2021
LrcrrÀÇÃo No. ooo29,/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TrPO: MENOR PREÇO

Órgão Rêalizador do Certamê:
PREEEITURA MUNICIPAL DE T.IOGEIRO
Àv. PRESIDENTE JoÃo PEssoÀ, 47 - cENTRo
CEP: 583?5-000 - Te1. : (83) 32661033.

ESTN)O DÀ
PREFEITUNÀ MUIIICIPÀ! DE !@GIIRO

cocssÂo PEBTaAlraNrr DE L:crrÀçÃo

MOGEÍRO PB.

O Órgão Realizador do Certamê acima qualificado, inscrito no CNP,f 08.866,501/0001-67, doravante
dan@iDado tiryl.ruant. ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interêssar que
fará realizar através do Prêqoeiro Oficial assêssorado por sua Equipe de Apoio, as 08:30 holas
do dia 02 de Julho de 2027 no endêreÇo acima indicado, IicitaÇão na modalidade Pregão Presencial
t" 00029/2027, tipo menor preÇo, ê o fornecimento realizado na forma parcelada; tudo de acordo
com este instrumento e em observância a Lei Fedêral no 10.520, de 17 de Julho de 2002 e
subsidialiamente a Lei Federal n'8.666, de 21 de .Tunho de 1993; Lei Complenentar no 123, de 14
de DezeÍüro dê 2006i DecrêLo Municipal no 016, dê 10 dê Novembro de 2006, e lêgislação pertinêntê,
considêradas as alteraÇões posteriores das referidas normas; conforne os critérios e
procedimentos a segui! definidos, objet.ivando obter a rÍrelhor proposta para: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESÀ PÀBÀ ÀQUISIÇÃo DE TUBos DE PVc PARÀ AMPLIAÇÃo E REESTRUTURAÇÃo DÀ REDE DE EsGoTo
MUNICIPAT.

1.0
1.1
PVC

. DO OB,rEtO

.Constitui objeto da presente licitação: coNTRÃTAÇÃo DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃo DE T0Bos
pARÀ A.ÀIpLrAÇÃo E REESTRUTURÀÇÃo DÀ REDE DE Escoro MUNrcrpÀL.

.Às especificações do objeto ora Iicitado, encontram-se devidamente detalhadas

convocatório e seus anexos, dêcidir sobre a pêtiÇão no plazo de até 24 (vinte e quatro)
considêrado da data em que foi devidamente recebido o pêdido.
2,5.4 rêspectiva petiÇão será aplesentada da sequinte forma:

DE

no

o!as,

correspondente Terrno de Referência - Anexo I deste Instrumento.
1.3.A contrataÇão acima descrita, que será processada nos ternos deste instrunento convocatório,
especifj-cações técnicas e informações complenentares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: PeIa necessidade da devj.da efet.ivaÇão de compra para supri! demanda específica -
coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESÀ PÀRÀ ÀouÍsIÇÃo DE TUBos DE PVC PAR,A ÀMPLIÀÇÃO E REESTRUTURÀÇÁO DA REDE

DE ESGOIO MUNICIPAL -, considerada oportuna ê imprescindlvel, bem cono relevante nedida de
interesse público; e ainda, pela nêcessidade de desenvolvimenEo de açÕes continuadas para a
promoÇão de atividades pertinentes, visando à maximizaÇão dos recursos em reLaÇão aos objetivos
programados, observadas as diretrizes e metas dêÍinidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas,
1.4.Sa1ienta-sê que na referida contrataÇão, não será concedido o t!atamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Polte, nos ternos das disposiÇÕes
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complenentar n" 123/2006, por êstarem presentes, isolada ou
s inultaneamente, as situaçóes plevistas nos incisos II e III, do Alt. 49, do Ínesmo diploma
legat. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado e sinplificado previsto
nos demais Artigos do Capitulo v, SeÇão I, da Lêi n". 123/06.

2.O.DO LOCAI. E DÀIÀ E DÀ TT{PUGNÀÇÃO DO EDIBÀI.
2.1.Os envelopes contendo a docunentação rêlativa à proposta de preÇos e a habifitaÇáo para
execução do objeto desta ticitação, deveráo se! entregues ao Prêgoeiro até as 08:30 horas do
dia 02 de Julho de 202L, Do endereço constante do preâ[üu]o deste instrumento. Nestê Ínêsmo
local. data e horário será lealizada a sessão pública para abeltura dos referidos envêIopês.
2.2.InformaÇões ou esclarecimentos sobre esta IicitaÇão, serão plestados nos horários normâis
dê expêdiente: das 08:00 as 12:00 horas, E-mai1: l icitacaomogeiroGuoL. com ' br.
2.3.Oualquer pessoa - cidadáo ou Iicitante - poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório deste cêltame, se manifestada por esclito e dirigida âo Ptêgoeiro,
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para lêcebimento das propostas'
2.4.Cabetá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores regponsáveis pela elaboraÇão deste ato

2 , 5. 1. Protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados,
seguinte endêleço: Àv. Presidênte ,Joáo Pessoa, 4? - Centro - Mogeiro - PB.

3.O.DOS ET.EME!ÍIOS PÀRÀ LrCItâÇÃO

exclusiv no

r



3.1

3.1

Aos participantes, se!áo fornecidos os seguintes elementos:
l.ANEXO I - TERHO DE REEERÊNCIA _ ESPEC]FICAÇÕES,
2.ANEXO IÍ - MODELOS DE DECLÀBÂÇÕES;
3.ÀNEXO III - MODELO DE DECIÀRÀÇÀO DE REGULARIDADE - HÀBILITÃÇÃO;
4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO.
A obtençào do Edital poderá se! fêita da sêguinte forma:
l.Junto ao Pregoeiro: g.ratuitamente; e
2. Pel.os sitês : www.mogeiro. pb. gov. brllicitacoes ; lrww. tce. pb. gov. br.

iI. O. DO SI'PORTE I.EGÀ!
4.1,Esta IicitaÇão reger-se-á pela Lei Federal n' 10.520, de 17 de ,lulho de 2002 e
subs idiariêmênte a Lei Eêderal n" 8.666, de 2L de ,Junho de 1993; Lei Complenentar no 123, de 14
de DezeÍnbro de 2006; Decreto Municipal n' 016, de 10 dê Noveriblo de 2006; e lêgis1aÇão pertinente,
consideradas as alteraÇôes posteriores das referidas nornas; que ficah fazendo paltes intêgrantes
deste instrumento, independente de transcriÇão,

s.O.DO PRÀZO E DOIÀçáO
5,1.O prazo máximo para a execuÇão do objeto ora licitado, conformê suâs caracterlsticas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogaÇão nos casos plevistos pela Lei 8.666/93, está abaj-xo
indicado e será considerado a partir da enissão do Pedido de Compra:

Entrega: 30 (trinta) dias,
5.2,o fornêcimento será exêcutado de acordo com as espeÇificaçôes definidas no corlespondente
Termo de Referêncial, anexo a estê instrumento. Na hipótese do refelido termo não estabelêcer o
local para a entlega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sede do ORC ou ern
uma das unidades adninistrativas, por ele indicada, que compõe a sua estrutula operacional
5.3.o plazo de vigência do collespondênte contlato será determinado I até o final do exerclcio
financeiro de 202!, considerado da data de sua assinatura.
5.4.Às despesas decorlentes do objeto deste certame, correráo po! conta da seguinte dotaçáo:
Becursos P!óprios do Município de Mogeiro: LEI MUNICIPAI 340/2020 02.080 SEC. DE INDUST. COMERCIO
E ÍNFRÀ ESTRUTURÀ O2OÊO .1.5 . 452 ,20 O 9 . 2 O 7 3 MANUTENCAO AT]VIDADES ADMINISTRÀTÍVAS DÀ SEINFBÀ
3.3.90.39.00.00 OO1 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

6.0.DÀg CONDÍçõES DA PÀRTTC I PÀçÃO
6.1,Os proponentes que desejarem participar destê cêrtame deverão entregar ao Pregoeiro dois
envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTÀçÃO, devidamente
identificados, acompanhados da respectiva declaraÇão de cumprlÍnento dos requisitos de
habilitaÇáo, nos tennos definidos neste instrumento convocatório.
6.2,A participação neste certame é aberta a quaisque! interessados, j.nclusive as Microempresas,
Elnpresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos ternos da legislaÇão vÍgente,
6.3.Não poderão participar os intelessados que se encontlen sob o regimê falimêntar, êmpresas
estrangeiras gue nào funcionem no pais, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
Iicitar ou contratar com a ÀdministraÇão Pública ou que estejam cumprindo a sanÇáo de suspensão
do direito dê lici.tar e contratar com o oRc.
6.4.Os licitantes que desejarem envia! seus envelopes Proposta de Preços e Documentâção via
postal - com Àviso de Recebimento À-R -, deverão remetê-los em têmpo hábil ao êndereÇo constante
do preânbulo deste instlunento, aos cuidados do Pregoeiro - Flaviano Clebson Araújo. Não sendo
ligorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos enveLopes não serão aceitos e
o licitante, portanto, desconsidelado para efeitg de palticipação no cert.rme.
6.5.Quando observadâ a ocorrência da entrega apênas dos ênvêIopês junto êo Pregoeiro, sêm a
permanêncj.a de representante credenciado na respectiva sessáo públi.ca, ficará subent
o licitante abdicou da fase de lances verbais,
6.6.É vedada à participaÇãq em consórcio.

7.0.DÀ RTPRESENÍÀçÃO E DO CREDENCIÀI|IENIO
7.1.o Iicitante deverá se apresentar, pala credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for

que

sor
através de um replesentante, com os documentos que o credenciam a participa! deste procedimênto
Licitatório, inclusive com poderes para fornulaçáo de ofertas e lances verbais. Cada licitante
credenciará apenas um representante que se!á o único adnitido a intervir nas fases do certame
na forma prevista neste instrujnento, podendo ser substituÍdo posteriormente por outro devidamente
credenciado.
'7,2.Para o credencj.amento deveÍão ser apresentados os seguintes docuitrêntos:
7 .2 . 1. Tratando-se do reprêsentante lêgal: o instrumento constitutlvo da empresa nâ forna da Lei,
quando for o caso, devidamênte rêgistrado no órgão competente, no qual estejãh expre§sos seus
poderes para exerce! direitos e assumir obrigaÇÕês em decorrência de tal investidurai
7 - 2 . 2 . fratando-sê de plocurador: a procurâçáo por instlr]Inento público ou particular da qual
consten os necessários poderes para formular verbalmente IaDces, negociar preços, firmar
declaraÇões, desistir ou aplesentar as razões dê lecurso e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame; aconpanhada do correspondênte j.natnmento de constituiÇão da empresa,
quando for o caso, que comprove os poderes do nandante para a outorga, Na hipótese de procuraÇâo
seja particular dat ará aer EaooÍüôcida a firla ao ê8rtório do r.ÊIrotiwo aiEmttório.
?.2.3.O represêntante legal e o procurador devêrão identifica!-se apresentando documento oficial
que contenha foto.
?.3.Estes documentos dêvêrão ser entreguês ao Preqoeiro - antes do inÍcio da sessâo pública -
em original, po! qualquer procêsso de cópia autênticada por cartório compêtêntê, PeIo Pregoêiro
ou nembro da EquiPê de Apoio.



'7.
'7.

mo
'7.

7.4.4 não aprêsentação ou ainda a incorreção insanável dê quaLquêr dos documentos de
credenciamento inpedirá a participação ativa do representance do lici.tante no presente certane.Esta ocor!ência não inabifitará sumariamênte o concolreote, apenas perderá o dirêito a
manifestar-sê nas correspondentes fasês do processo licitatóxio, Para tantg, o pregoeiro recebe!á
rêgularmente do referido concorrente seus envelopes, declaraÇões e outlos elementos necessários
à participaÇão no cêltame, desde quê apresentados nâ forna definida neste instrumento.
7.5'No momento de abertura da sessáo pública, cada Iicitante, por intermédio do aeu reprêsenEante
dêvidanente crêdênciado entregará ao Plegoeiro, em separado de qualquer dos envelgpes, a seguinte
documentaÇáo:

.DeclaraÇáo de ElaboraÇáo Independênte de p.oposta - Ànexo II.
,DecIaraÇáo dando ciência de que Çumpre plenamente os requisitos de habj.Iitação, conforme
o - Anexo fII; e
. Comprovação de que o Iicitante se enquadra nos ternos do Art. 30 da Ler 123/06, se for o

caso, aendo considerado microempresa ou enpresa de pequeno polte e recebendo, portanto,
t!atamento diferenci.ado e sinplificando na forma definida pêIa legislação vigente, Ia1
comprovaçáo poderá ser feita através da apresentaÇáo de qualquer urn dos seguintes documêntos, a
critério do licitante: a) declaraÇão expressa formaLmente assinada por profissional da área
contábil, devidamente habilitado; b) certidão simplifi.cada emitida pela junta conercial da sede
do licitante ou equivalente, na forma da legj.slaÇão pertinente. A ausência da referida declaraÇão
ou cêrtidão sinpLificada, apenas neste caso para comprovaÇão do enquadramento na formâ da
legislação vigente, IIão é suficiente motivo pala a inabilitaÇão do licitante, apenas perderá,
durante o presente certamê, o direito ao tlatamento diferenciado ê sihplificado dispensado a ME
ou EPP, previstos na Lei 123/06:
7.5.3.L.O Pregoeiro poderá promover diligência, na foma do Àrt. 43, §3", da Lei 8.666/93t
destinada a êsc1alecer se o Iicitante é, dê fato ê de direito. considêrado mi.croempresa ou
empresa de pequeno porte.
7.6.Quando os envelopes Proposta de PreÇos e DocumentaÇão forem envi-ados vj.a postal, a
documentação relacionada nos itens 7.5.1, '7.5,2 e ?.5,3 dêvêrá sêl âpresentada dentro do envelope
Proposta de PreÇos,

8.0. DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS
8.1.4 propost.a deverá ser apaesentada ern 01 (una) via, dentro de envelope lacrado, contendo as
sequintes indicaÇÕes no anverso i

PRETEITURÀ MUNICI PÀt DE MOGEIRO
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N". OOO29/2027
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS deverá conter os sequintes elementos:

8.2.Ploposta elaborada em consonância com as especificaçôes constantes deste instrunento e seug
elêmentos - Anexo f -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, assinada po! seu
lepresentante legaI, contendo no correspondente itêm cotado: discriminaçáo, marca e/ou modelo e
outras caracterlsticas se necessário, quantidade e vaLores unitá!io e total expressos en
al-garismos.
8.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilizaÇáo de duas casas decinais, Indi.caÇâo
êm contrário êstá sujeita a correÇão obsêrvando-se os seguintes critérios:
8.3,1,Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
8.3.2.Excesso de dlgitos: sêndo o primeiro dlgito êxcedente menor que 5, todo o excesso será
sup!imidg, caso contrário haverá o arledondahento do dÍgj.to anterior pârâ Írôis e os demais iteng
excedentes suprimidos.
8.,1.À quantidade mÍnima de unidades a ser cotada, por item, não deverá ser infêrior a 100t dâ
estimativa dêtalhada no corrêspondentê Termo de Rêfêrência - Ãnexo I. Disposiçào em contrário
não deaclassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado,
8.5.À Proposla dêvê!á sêr rêdigida êm 1lngua portuguê9a e êm moêda nacional, elabor com

timaclâreza, sem altelnativas, Íasuras, emendas e/ou entrelinhês. Suas foLhas rubriÇadas e
datada e assinada pelo responsável, com indicaÇão: do valor total da proposta em alg
dos prazos de entrega ou execuÇão, das condiÇões de pagamento, da sua validade que nã

5,2
deI

e!á
ser inferio! a 60 dias,
necessárias.

e outlas infornações e observaÇões pertinentes que o licitante sar

8.6.Existindo dlsclepância êntre o preço uni.tário e o valor total. resultado
do preÇo unitálio pela quantidade, o preÇo unitário prevalecerá.
8.7.Fica estabêIecido que havendo divergência de preÇoa unitálios para um
serviço, plevalecerá o de menor vaLo!.

dâ multlpl eo

mesmo produto ou

8.8.No caso de alteraÇáo necessária da proposta feita pelo Prêgoêiro e sua Equipe dê Àpoio,
decorrente exclusivamente de incorreÇóes na unj.dadê de medida Lltilizada, observada a devida
proporcionalidade, bem cono na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o vaLor corrigido.
8.9.À não indicaÇão na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condiÇões de paqamento
ou de sua validâde, fica!á subentendido que o licitante aceitou integrafmente as disposiçõês do
ato convocatório e, portanto, seráo consideradas as determinaÇões nele contidâs para as refêridas
exigências não sendo suficiênte motivo para a desclassificaÇão da propostâ.
8.10.É facultado ao licitantê, apresentar a proposta no próprio modêlo fornêcido pelo ORC, desde
que esteja devidamence preenchido.
8,11.Nas licitações para aquisiÇão de mêrcadorias o participante indicatá a orj-gem dos produtos
ofertados, A eventuaL falta da referida j-ndj.cação não desclassificará o licitante,

u
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8 , 12. será
8.13. Eica
PENDRTVE.

desclassificada a proposta gue deixar
facultado ao licitante a apregentaÇão

atender as disposiÇôes deste instnmento.
proposta taftbén em mldia, ou seja, en CD ou

de
da

9
9

.0

.1
ia

a)
9.2
lic

.DÀ HÀBILITÀç]Ú
,Os documentos necêssários à habilitaçâo dos licitantês, deveráo ser aplesentados êm 01 (una)
, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicaÇôes no anvelso:

PREFETTURA MUNIC]PÀL DE MOGEIRO
DOCUMENTÀÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N'
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

ooo29 /2027

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

. PESSOA .'URÍDICA:

.1.Prova de inscliÇão no Cadastro Nacional de Pessoa .TurÍdica - cNP.r,

.2.Prova de inscriÇão no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede do
itante.
,3.Àto constitutivo, estatuto ou contrato social em vigo!, devidahente registrado, em se

tlaEando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradoles. Inscliçâo do ato constitutivo, no caso de sociedades cj.vi.s,
acompanhada de plova de diretorj.a em exerclcio. Decreto de autorizaÇáo, em se tratando de ehpresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorizaÇão para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assiÍn o exigir. Registro
comercial, no caso de empresa individual. Estas exigências não se aplicam ao licitante que,
quando da êtapa de credenciatnento no certame, já tenha apresentado de forma regufar nos têrmos
do presente inst.umento convocatório, a rêfêrida documêntaÇão solicitada nêste subitem.
9.2.4.BalanÇo patrimonial e denonstrações contábeis do ú1timo exerclcio social, já exiglvela e
apresentados na forma dê .Iei, com indicaçâo das páginas corrêspondentes do Iivro diário êIn que
o hesmo sê êncontra, ben como apresentaÇão dos competentes Eernos de abeltura e encerlaÍnento,
assj.nados po! plofissional habilitado e devidamênte registrados na junta comercial competente,
vedada a sua substituição por bafanceEes ou balanços provisórios. Tratando-sê dê êmpresa
constituÍda há nenos dê um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu
primeiro ano dê existência no prazo Legal, pode!á apresenta! o BalaÇo de Abertura assinado por
profissional habilitado e devidahente registrado na junta comerciaL competente.
9. 2. 5. Regularidade para com a Fazenda Eederal - certidão Negatj.va de Débitos Relativos aos
TribuEos Federais e à Dívida Àtiva da União.
9.2.6,Certidôês negativas das Pazendas Estadual e Municipal da sede do licitantê, ou outro
equivalente, na forna da lei.
9. 2. 7 . coÍnprovaÇão dê regÍularidade reLatj.va ao Fundo de Garantia por Tempo dê sêrviÇo - EGTS,
apresentando o respectivo Celtificado de Regularidade folnecj.da pela Caj,xa Econômica FederaL.
9,2.8.Plova de inexistência de débitos inadimplidos pelante a JustiÇa do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negatj.va de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
consolidaÇáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo DeÇreto-Lei n" 5.452, de 1'de maio de 1943,
9. 2 , 9 . DeclaraÇão do licitante: de cumprimento do disposto no Art. ?o, Inciso xxx]II, da
Constituição Eederal - AtL.27, Ínciso V, da Lêi 8.666193; de superveniência dê fâto impeditivo
no que diz rêspeito à palticipaÇão na licitaÇão; e de submete!-se a todas as cláusuLas e
condj.Ções do presente instrumento convocatólio, confofine modelo - Ànexo IÍ.
9.2.10.certidão negatj.va de falência ou concordata expedida pe.Lo distribuidor da sede do
Iicitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abeltura das propostas.
9.2 . 11 . Conprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da liciEaÇão, feita através de atestado fornecido po! pessoa jurldica de
direito público ou privado.
9.2.72.I.lvatâ dê IocalizaÇão e funcionamênto ê/ou declalaçáo da Prefeitura do loca1 da sede da
Firna, infonnando quê a mesna funciona no endeleÇo mêncionado nos documentos,

9.3.Os documentos dê Habil.itaÇão deverão sel orqanizados na ordem descrita neste instrumento,
precêdidos por um lndice correspondênte, podendo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autênticada por cartório competêntê, pelo Pregoej.ro ou melrlbro dê Equipe de
Àpoio ou publicaÇão en órgáo da imprensa oficial, quando for o caso. Estando pe.feitêmente
leglveis, sem conter borrõês, lasulas, emendas ou êntrê.Iinhas, dêntro do plazo de validade, e
encerrados em envelope devidanente lacrado e indevassáveL. Por ser apenas r.ma formalidade que
visa faci.Iitaa os trabalhos, a ausência do !eferido índice não inabilitará o Iicitante.
9.4.À falta dê qualquer docunento exigido, o seu vencimento, a augência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais pala autenticaçáo pelo Pregoeiro ou memblo da Eguipê de Àpoio
ou da publicaÇão em órgão na imprensa oficial, a apresentaÇão de documentos de habilitaÇão fora
do envelope especifico, tornará o respectivo licitante inabi.Iitado. ouando o doc ofo f

e
obtido via Internet suâ legalidade será comprovada nos endereÇos eletrônicos corresp
Poderá se! utilizada, a c!itérj.o do Pregoêiro, a documentaÇão cadastral de fornecedo!,
dos arquivos do oRC, para comprovaÇão da autenticidade de elementos aprêsêntados pelo I
quando for o caso,

ir
n
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10. O.DO CRITÉRTO PÀR,À JI'LGNANEO
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10,1.Na seleÇão inicial das propostas pala identificaÇão de quais irão passa! a fasê de lances
verbais e na classificaçáo finaI, observadas as êxigências e procedimentos definidos negte
instEurnento convocatório, será congideradô o crité!io dê menor pleço aprêsêntado para o
corresPondente itêm.
10.2.Eavendo igualdade de valoles entre duas ou mais propostas escritas, ê após obedecj.do o
disposto no Àrt. 30, 52", da Lej. 8.666/93, a classificaÇão iniciat para a fase de lances verbais,
se fará através de sorteio,
10.3.Na prêsentê licitação - fase de Lances -, será assêgurada coÍro clitério de desempate,
preferência de contrataÇão para as microempresas e empresas de pequeno porte.
10.4.Para efêito do disposto neste instlumento, entende-se por empate - fase de lances -, aquêlas
situaÇÕes en que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 05t (cinco por cento) auperiores ao mêIhor preço.
10,5.Oco!rendo a situaÇão de ernpate - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á
da seguinte forma:
10.5,1.4 microenpresa ou empresa de pequeno porte nais bern classificada será convocada para
aplesentar nova proposta no rnáximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão
10.5.2.Náo ocolrendo a contlatâÇão da micloenpresa ou empresa de pequeno porte, na fotma do item
anterior, serão convocadas as demais remanescêntes que por ventura se enguadlem na situação de
empate acima definida, na ordem de classificaÇão, para exercício do Ínesno dileito;
10.5,3,No caso de equivalência de vaLores apreaentados pelas Ínicroempresas e emprêsas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situaÇão de enpate, será lea.Iizado solteio
entre elas para que se identifique aquela que primêiro pode!á aplesentar melhor ofêrta.
10.6.Na hipóEese de não-contrataÇão nos termos acima previstos, em que foi observada a si.tuaÇão
de empate ê assegurado o tratamênto diferênciado a microênpresa e emprêsa de pequeno port.e, o
objeto licitado será adjudicado em favo! da proposta originalnente vencedora do certame.
10.7.A situaÇão de empate - fase de lances -, na formâ acima definida, somêntê se aplicará
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por nicroempresa ou empresa de pequeno

11.0.DÀ ORDEM DOS TA,ÀBÀI.HOS
11.l,Para o recebimento dos envelopes e inlcio dos tlabalhos será observada urlla tole!ância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado, Encêrrado o prazo para recebimento dos envêlopes,
nenhum ouEEo será acêito.
11.2.Declarada aberta à sessão pública pelo Preqoeilo, será efetuado o devido credenciarnento
dos interessados. Somente participa!á at.ivamentê da reuniáo um representante dê cada -Iicitante,
podendo, no entanto, sêr assistida po! qualque! pessoa que se interessar.
11.3.O não compa!ecimento do representante dê qualquer dos licitantes não irnpedirá a efetivaÇão
da reunião, sendo quê, a simpLes participação neste certâme implica na total aceitação de todas
as condiÇões êstabelecidas neste fnstlumento Convocatório e seus anexos,
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para â apresentaÇão de documentaçâo e/ou
substituiÇão dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destj.nada
ao recebimenEo das propostas de pleÇos.
11.5.0 Pregoêiro receberá de cada representante os enveLopes Proposta de Preços e DocrmentaÇão
e a declaraÇão, separada de qualque! dos envelopês, dando cj.ência de que cumpre plenamente os
lequisitos de habilitação.
ll,6.Posteriormente abrirá os envêlopes Propostas de Prêços, lubricará o seu conteúdo juntanente
com a sua Equipê de Apoio, conferindo-as quanto à vaLidade e cumprimento das exigências
constantes Do instrumênto convocatório e soliciEará dos liÇitantea que examinem a documentaÇão
neles conEidas.
11.?.Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observaÇões porventura
formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, êm seguida. da classificaÇáo inicial, indicando
a proposta de menor prêço e aquelas em valorês sucessivos e superiores em até dez por cento,
leLativamente à de menor valor, pala cada item cotado. Entretanto, se assim julgar necêssário,
poderá divulgar o lesultado numa nova reuniáo.
11.8.Não havendo pala cada item Iicitado pelo menos três propostas nas condiÇões acima definj.das,
serão classificadas as meLhores propostas subseguenlês, até o máximo de três, quaisquer que
sejam os pleÇos ofêrêcidos.
11.9.Em sequida, será dado inlcio à etapa de apresêntação de lances verbais pelos representantes
dos ficitantes inicialnente classificados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em

valores distintos ê decrêscentes, a partir do autor da proposta de maior prêÇo, Serão realizadag
tantas rodadas de lancês verbais quantas se fizêlêm nêcessárias. Esta etapa podêlá ser
interrompída, marcando-se una nova sessão púb1ica para continuidadê dos trabalhos,
do Pregoeiro,

a critério

11.10.Não serão acêitos lances com valores irrisórios, incomPatlveis com o valol o
deverão se! efetuados em unidade monetária nacional. A dêsistência em aplesental lancê
quando convidado pelo Pregoeilo, implicará na exclusão do licitante aPenas da etapa
verbais para o collespondente iten cotado e na manutenÇão do últino preço aPrêsêntâ
efeito de c]-assificação Íinal das ploPostas.
11.11.Dêc1alada encerrada a etapa competitiva e ordenadâs às propostas, o Prêgoêiro examj.

c
a

a
Étaceitabilidade da primêila cLassificada, quanto êo

!espeito.
objeto e vaLor, decidindo motivadame

11.12.Sendo aceitável a plgposta de menor preÇo, será aberto o enveLope contendo a docunentaÇão
de habilitaÇão somente do 1iÇitante que a ti-ver formulado, para confirmação das suas condiçõeg
habilitatórias, Constatado o atendimento pleno das exigências fi.xadas no instrumento



convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-Ihe adjudicado o respectivo itern,
objeto deste certane, após o transcurso da cohpetente fase recursal, quando for o câso.
11.13.Se a oferta não for aceitáveI ou se o Iicitante não atender as exigência habilitatórias,
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classifj.cação, verificando a sua
aceitabilidadê e procêdendo à habilitaÇão do proponente, ê assim sucessivajtente, até a apulaÇáo
de uma proposta que atenda as disposiÇões do instnrmento convocatólio.
11,14.Da reunião .l-avra!-se-á Ata ci rcuns tanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências
e gue, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantês prêsêntes.
11.15.8m decorrência da Lej. Conplenentar 123l06, a comprovação de legularidade fiscal e
trabaLhista das microemprêsas e ehpresas dê pêquêno portê somentê será exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedirnento:
11.15.1.As nicroempresas e empresas de pequeno porte, po! ocagião da partiêipaÇão nesta
licitaÇão, deveráo apresentar toda a docr.mentaÇáo exigida para comprovação de regularidade
fiscaf e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumênto para êfeito de
Habj.litaÇão e inteqlantes do envelope DocumêntaÇão, mesmo que egta apresente alguma restriÇãoi
11.15.2.Havendo alquma restrj.ção na comprovaÇão da regul-aridade fiscal e tlabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o licitante fo! declarado vencedor, prorrogáveis por igual perlodo, a critério do oRC, para a
regularização da documentaÇão, paganento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais
certidÕes negativas ou positivas com efeito de certidáo negativa;
11.15.3.4 náo-regulari zaçáo da documentaÇão, no prazo acilna previsto, inplicará dêcadência do
direito à contratação, sem prejuÍzo das sanÇÕes prêvistas no À!t. 81, da Lei 8.666,/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificaÇão, para assinatura
do contrato, ou rêvoga! a licitaÇão.
11,16.Os docunentos apresentados pelos licitantes no Credencianento e os elementos constantes
dos envelopes Proposta de PreÇos e oocunentaçâo que forem abertos, serão retidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos do processo. No mêsmo contexto, o enveLope DocunentaÇão, ainda lacrado, do
licj.tante desclassificado ou que não logrou êxlto na etapa conpetitiva que não for retirado por
seu representante legal no prazo de 60 (sessênta) dias conaecutivos da data de homoloqaÇão do
presente certame, será sumariamente destruído.

12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBILIDÂDE DE PREçOg
12.1.Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo iteÍn relacionado no Anexo I
- Termo de Referência - EspecificaÇões, na coluna código:
12.1.1.Com indicios que conduzêm a uma presunÇão relativa de inexequibilidade, pêIo critério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situaÇão, não sendo posslvêl a imediata
confirmaÇão, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exêguibilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para conplovar a viabiLidade dos preços,
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do iten.
12 . 2. Safienta-se gue tais ocorrências não desclassificam automaticarnente a proposta, guando for
o caso, apenas o item correspondente.

13.0.DOg RECITBSOS

13.L.Dec1arado o vêncedor, qualquer Iicitante podêrá nanifestar imediata e motj.vadanente a

intenÇâo de recorler, observando-se o disposto no Art. 4o, Inciso XVIIÍ, da LeL LO.52O/02,
13.2,o acolhinento do recurso importará a invalidaçáo apenas dos atos insuscetiveis de
aprovei tamento.
13.3,A falEa de nanifestaÇão imêdiata e motivada do Iicitante inportará a decadência do direito
de recurso e a adjudicaÇão do objeto da licitaÇão pelo Prêgoeiro ao vencedol.
13.4,Decididos os leculsos, a autoridade superior do oRc fará a adjudicaÇão do objeto da
Iicitação ao ploponente vencedor.
13.5.o lecurso será dirigj.do à autoridade supelior do ORc, por inEermédio do Pregoej.ro, devendo
ser protocolizado o original, nos ho.rários normais de êxpediente das 08:00 as 12:00 horas,
exclusivamente no seguinte endereÇo: Av. Presidente João Pessoa, 4? - Centro - Mogeiro - PB.

1a. o.DÀ EOI{Or,OGAçãO E ÀD,rIrDrCÀÇÃO
14,1.Conclu1do a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentaçào
de habilitação e obsêrvados os recursos porventura interpostos na forma da legislaÇão vigente,
o pregoêiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvofvidos no certame, rêmetêndo-o a

autoridade superio. do ORC, juntamente com os elementos constitutj.vos do processo, necessários
à ÀdjudicaÇão e Homo.Iogação da respectiva licitaÇão, quando fo! o caso
14.2.4 autoridade superiol do ORC poderá, no êntanto, tendo
intelesses do oRc, discordar e deixar de homologar, total
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aplesentado pelo Pregoeiro. revogar ou considerar nula a Licj.taÇão, desdê que ap!êsêntê a
fundamêntaÇáo exigida pela legislação vigente, rêsgualdados os direitos dos licitantês.

15.O.DO CONTRÀTO
homologação pela auEoridade supêrior do ORC, o adjudicatário sêlá convocado
azo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, as
contrato, quando for o caso, elabolado em conformidade com as modalidades permi
66/93, podendo o mesmo sofrêr alterâÇôês nos termos definidos pê14 referida noma
ndendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentlo do prazo dê

validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha ôbtido como

vêncedor da licitaÇão.



1,5.3.É perrnitido ao ORC, no caso do licj.tante vencedor não comparecer para assinatura do contrato
no prazo e condiçõês estabêlêcidos, convocâr os licitantes remanescentes, na ordem de
classificaçâo e sucessivamente, para fazê-Io êm igual prazo do licitante vencedo!,
15,4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedo!, pode!á ser
alterado com a devida justifi-cativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre ag
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno dj.leito, conforme o disposto
nos Arts. 17, 18 e 79, todos da Lei 8,666193; e realizado na forma de fornecimento parcelada.
15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesnas condiÇôes contratuais, os acrésciÍnos ou
supressÕes que se fizerem nas compras, até o respectivo Iimite fixado no Àrt. 65, S 1o da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
rêsultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.O.DÀn SÀNçõES ÀDr'ENr grRÀr n Ag
16,1.ouem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresêntar docrmentaÇão falsa exigida para o certane, ensejar o
retardamento da execuÇáo de seu objeto, não mantivêr a proposta, falhar ou fraudar na execuçào
do contrato, comportar-se de nodo inidôneo, declarar infornaÇões falsas ou cometer fraude fiscaL,
garantido o dileito à ampla defesa, ficará impêdido dê Iicitar ê contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municipi.os e, será descredenciado do sisteÍna de cadastramento Unificado de
Eornecedores SICÀE do Governo Eederal e de sistemas senelhantes mantidos por Estados, Distrito
Federal ou Municipioa, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuÍzo das multas prêvistas
neste Edital e das demais cominaÇões legais.
16.2,4 recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇóes assunidas e preceitos legais, sujeitará
o Contlatado, garantida a prévia defesa, às segulntês penalidades previstas nos Alts, 86 e 87,
da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa dê mora de 0,5t (zero vlrgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atlaso na entrega. no i.nlcio ou na execuÇão do
objeto ora contratadoi c - multa de 10t (dez por cênto) sobre o valor contratado pela inêxecuÇão
total ou parcial do contrato; d - s imultaneamente, qualquer das penalidades cablveig
fundarnentadas na Lei 8.666/93 e na Lei lo.520/02.
16.3.Se o valor da multa ou indenj.zaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da plimeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer ius, acrescido de juros moratórios dê 1t (um po!
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.4.Àpós a aplicação de guaisquer das penalidades plevistas, reaLj.za!-se-á comunicação êscrita
ao Contratado, e pu.blicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de adveltência e Ínu.Lta
de mora quando for o caso, constando o fundamento lega1 da puniÇão, informando ainda que o fato
será regisLlado ê publicado no cadastro colrespondêntê.

1?.0.DÀ COMPROTTÀÇÃO DE EXECSçiO ! RECEBTT'ENÍO DO OBJEIO
17.1,Executada a plesente contrataÇão e observadas as condições de adimplemento das obrigaÇões
pactuadag, os procedimentos e prazos para recêbêr o seu objeto pelo ORC obedecerão, confolme o
caso, à disposições dos Àrts, ?3 a 76, da Lei 8.666/93.

1O .0. DO PÀGÀUENIIO
18.1,O pagamento será realizado mediante processo regular e en observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorre! no prazo de trinta dias,
contados do perlodo de adimplemento.
18.2,0 desembolso máximo do perÍodo, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aProvado, quãndo for g caso. e sempre em conformidade com a

disponibilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de LlquidaÇão qualquer obrigação
financeira que Ihê for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual podêrá ser
compensada com o paganento pendente, sem que isso gere direito a acrégcimo de qualquer natuleza.
18.4,Nos casos de êventuais atrasos dê pagamento nos termos deste instlumento, ê dêsde que o

ContraEâdo não tenha concorrido de afguma forma para o atrago, 9ê!á admitida a compensação
financeila, devida dêsde a data limite fixada para o pagamento até a data corrêspondente ao
efeEivo pagamênto da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento
se!ão calculados com utillzaÇão da sequinte fórmula i EM = N x VP x I, onde: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

e compênsaÇão financeira, assim apulado i I =
(TX + 1OO) + 365, sendo Tx = percentua]- do IPCA-IBGE acumulado nos últimos dozê mese
sua faLta, um novo índice adotado pelo Govelno Federal quê o substitua. Na hipótêse do
lndice estabelecido para a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer f
possa Ínais ser utilizado, será adotado, em substituiçáo,
fegislaÇão entáo êm vigor.

la

vP = valo! da parcêIâ a ser paga; e I - Índice d
,na
ido
náo

o que vier a ser determin

19. O.DO REAi'USTÀI{EN]IO
19.1.Os preÇos contlatados são fixos e irreajustávêis no prazo de um ano
19,2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os pr
poderào sofler reajuste após o interreqno de um ano, na mesnr proporÇão da variaÇão verificada
no IPCA-ÍBGE acumulado, tomando-Se por base o mês dê apresentaÇão da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigações inicladas e concluldas após a ocolrência da anuelidade.
19.3.Nos leajustes subsequentes ao primeiro, o interrêgno mÍnimo de um ano se!á contado a partir
dos efêitos financêiros do último reajuste.
19.4,No caso de atlaso ou não divulgaÇào do lndice dê reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calcuLada pela ú1tima variaÇão conhecida, Iiquidando a diferença

s



corrêspondente tão logo sêja di!'ulgado o índice definitivo, Eica o Contratado obligado a
aplesentar menória de cálcuLo referente ao reajustamento de preÇos do valor lemanescente, senpre
que este ocolrer.
19.5.Nas aferiÇões finais, o lndice utilizado para rêajuste sêrá. obrigatoriamente, o definitivo.
19.6.Caso o Índice estabelecido para reajustanento venha a ser extinto ou de qualquer forna não
possa nais ser utilizado, será adotadg, em substituiÇão, o que vie! a se! determinado pela
Iegislação então em vigo!.
19.7.Na ausência de previsão 1egal quanto ao indicê substituto, as partes elegerão novo lndice
oficial, para leajustanenEo do preço do valo! renanescente, por mêio de termo aditivo,
19.8.O reajuste poderá ser real-izado por aposLilarnento.

20.O.DÀS DTSPOSTçõES GERÀIS
20.1.Não será devÍda aos proponentes pela elaboraÇão e/ou apresentaÇão de documentação relativa
ao certame, qualquer tipo de indenizaÇão.
20.2.Nenhuma pessoa flsica, ainda que credenciada por procuraÇão lega], pode!á representar mais
de ulna Licitante.
20.3.4 presente Lici.taÇão somente pode!á vir a ser levoqada por lazÕes de interesse público
decorlente de fato supervenientê devidêmêntê Çomprovado, ou anuladâ no Eodo ou em paEte, por
ilegalidade, de oflcio ou por plovocaçáo de terceiros, medj.ante parecer escrito e devidamente
fundamentado,
20.4,Caso as datas previstas para a lealizaÇáo dos eventos da presente licitaÇão sejan declaradas
feriado e nâo havendo ratificação da convocaÇão, ficam transferidos autonaticamente para o
plimeiro dia útiI subsequente, no mesmo 1oca1 e hora anteriormente plewi.stos.
20.5.0 ORC por conveniência adninistrativa ou técnica, sê reserva no direito de paralisar a
qual-quêr tempo a execução da contrataÇão, cientificando devidamente o Contratado.
20.6.Decairá do direito de j.mpugnar perantê o ORC nos termos do plesente instrunento, aquele
que, tendo-o aceiEado sern objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irlegularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado não te!á efeito de recurso.
20.7.Nos valores apresentados pelos Iicitantes, já deverão êstar incluídos os custos com
aquisiÇão de materiaL, mâo-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venhan a
incidir sobre os respectivos preÇos.
20,8.4s dúvidas surqidas após a apresentaÇão das propostas ê os casos omissos neste instrumento,
ficarão única e excfusivamente sujeitos a intêrprêtaÇáo do Pregoeiro, sendo facuftada ao mesmo
ou a autoridade superior do ORC, en qualquer fase da licitação, a plomoÇão de diligência
destinada a esclarecer ou a coÍrplementar a instrução do processo.
20.9.Para dirimir controvérsias decorrentes deste cêrtame, excluldo qualquer outro, o foro
competente é o da Conarca de ltabaiana.

Mogeiro PB, de ,Junho dê 2021,

ELAV BSON .lo
PT êiro Oficial



ESTÀDO DA PamÍsÀ
PRAÉXITURÀ I'IIJNICI PÀ! DE I'IOGEIRO
coctggÂo PER!,aÀENEE or r,rcrreç.[o

ÀDiEXO r -

TERMO DE

PREcÃo PRESENCTÀL Nô ooo29/2021

REFERÊNCÍA - ES PECI ETCÀÇÕES

1.O.DO OBJEIO
1.1.CONStitUi ObJEtO dEStA ]iCitAçãO: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PAFÀ AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC PA8À
AMPLIÀÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPÀL.

DISCR!'ENÀÇÀO I'NIDÀDE i OUÀ}ITIDÀDI
150 BÀRRÀS COU 6 I{ETROS - NBR 7362 UND

3OO BÀRRÀS COM 6 METROS - NBR ?362 UND

3. O.OBRTGÀÇóES DO CONÍRÀIÀDO
3.l,Responsabilizar-se por todos os ônus e ob!igaÇôes concernentes à legislaÇão fiscal, civiI,
tributária e trabalhisLa, bem como por todas as despêsas e conpromissos assumidos, a qualquer
tÍtuIo, perantê seus folDecedores ou tercej.ros em razão da execuÇão do objeto contraEado.
3.2.Substitui!, arcando com as despêsas dêcorrentes, os materiais ou serviços gue apresentalern
alteraÇóes, dêterioraçôes, imperfeÍções ou quaisquer irrêgularidades discrêpantês às exigências
do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o lecebimento e/ou paganento,
3.3.Não transferir a outrern, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mêdiante p!évia
e explessa autorização do contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumenEos hábeis, em compatibilidade
com as obrigaçóes ass\rmidas, todas aa condiÇôes de habilitaÇão e qualificação exigj.das no
respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sehpre
que solicitado.
3.5.Emitir Nota EiscaI co!lespondente à sede ou fiIial da enpresa que apresentou a documentaÇão
na fase de habilitaÇão.
3.6.Executar todas as obrigaÇÕes assumidas com observância a Ínelhor técnica viqente, enquadrando-
s€r rigorosamente, dentro dos preceitos Iêqais, normas e especificaÇões técnicas
correspondentes .

II.O.DO CRIúRTO DE ÀCEIIÀBII.IDÀDE DE PREÇOS

4.1.Havendo proposta ou lance vencêdor com valol para o respectivo iteÍn relacionado acima, na
coluna código:
4.1.1.Com j.ndlclos que conduzam a rma presunção relativa de inexequibil idade, pelo critério
definido no Àrt. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situaÇão, não sendo possívêl a imediata
confirmaÇão, poderá ser dada ao licitantê a opoltunidade de demonstla! a sua exequibilidade,
sendo-Lhe facultado o plazo de 03 (três) dias úteis para complovar a viabilidade dos preÇos.
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsidelação do item.
4.2.Salienta-se que tais ocorrências náo desclassificam automaticamentê a ploposta, quando for
o caso, apenas o item corlespondente,
4.3.os lances verbais sê!ão efetuados em unidade monetária nacional.

2.0.JrrgrrFrcÀrÍ
2. 1 . considerando as necessidades do oRc, tem o presente termo a fj.nalidade de definir,
e adeguadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação êm tela.
2.2,4s características e especificaÇões do objeto ora licj.tado sáo:

5.0.toDELO DÀ PROPOStÀ
5.1.É parte integrantê deste Termo de Referência o modêIo de Proposta de prêços
podendo o licitante apresentar a sua proposta no próplio nodelo fornecido,
devidamênte preenchido, confonne faculta o instlumento convocatório - ÃÍIexo 01.

técni ca

corresPondente,
desde que sej a

1

LENILSON DE ANDRÀDE AIVES
SECRETÁRIO

--

t-c-ôiêô



ESIÀDO DA PÀRÀÍBÀ
PNEFIITURÀ I4'IIICIPÀT DE I,IOGEIRO

coMrgsÂo PER!,íÀNENTE DE LtCttÀçáO

ÀNTXO 01 ÀO TER}ro DE BEFENÊNCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCIAI NÔ OO029,/2021

PROPOSTÀ

REF.: PREGÃO PRESENCTÀ! No 00029/2021

OBJETO: CONTRATÀÇÃO DE EMPRESA PÀRA ÀQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA AI,ÍPLÍAçÃO E REESTRUTURÀÇÃO
DA REDE DE ESGOTO MUNICIPÀL.

PROPONENTE :

Prezados senhores,

Nos têrmos da licitaÇão em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

DI UlÍIDÀDE I'}ITT. PREÇO ÍO!À,.
OS PVC COLÉTOR ESGOTO DN 150 BÀRRÀS UND 25

6 METROS - NBR 7362
OS PVC COLETOR ESGOTO DN 3OO BÀRRÂS C UND

6 HETROS - NBR 7362

VÀLOR TOTAL DA PROPOSTÀ - R§

I

PRÀZO - Item 5. 0:
PÀGÀMENTO - Item 18.0:
VÀLIDÀDE DÀ PROPOSTÀ - Iten 8.0:

de de

ResponsáveL

CNPJ

O['À}ITIDÀDE

-'

1

15



EgTÀDO DÀ
PREEEIIT'RÀ I.ONICTPÀI DE }OGEIRO

coMrssÃo PEBIaNENTE DE LrCrSÀÇÃO

ÂNEXO rÍ - PREGÃO PRESENCII! N" OOO29,/2021

MODELOS DE DECLARÀÇÔES

REF.: PREGÃO PRESENCIÀL NO OOO29/202].
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

0 - DECLARAÇÃO de crmprimento do disposto no Art. 7o, Inciso XXXIII, da CE
da Lei 8.666193.

o proponenbe acima qualificado declara ter conhecimento ê
respectivo instrunento convocatório e submeter-9e as condiÇões

EOLHÀ O1l02

Art.27, Inci so1

O ploponente acima quaLificado, sob pênas da Lei e êm acat.rmento ao disposto no Àrt. 7o inciso
XXXIII da ConstituiÇáo Eederal, Lei 9.854, de 2? de outubro de 1999, declara não possuir em seu
quadro dê pêssoal, funcionários nenores de dezoito anos em trabalho notulno, insalubre ou
perigoso ê nem menoles de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de
quatorze anos na condiÇão de aprendiz na forma da 1êgis1aÇão vigente.

2.0 - DECLÀB.AÇÃo de superveniência dê fato irnpeditivo no que diz respeito a participaÇão
Iicitação.

na

Conforme êxigência contida na LeL 8.666/93, Àrt. 32, §2", o ploponênte acima qualificado, declara
náo haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação
na presente licitação, não se encontrando en concordata ou estado falinenLar, estando ciente da
obrigatoriedade de infornar ocor!ências posteriores. Ressaltâ, ainda, náo estar sofrendo
penalidade de decLaraÇão de idoneidade no ârüito da administraÇão Federal, Estadual, Munj,cipal
ou do Distlito Federal, arcando civil e crj.ninalmente pela presente afirmaÇáo.

3.0 - DECIÁRÀÇÃo de submeter-se a todas as cláusulas e condiÇÕes do correspondente instrumento
convocatório.

aceitar todas as cIáusuLas do
neLe estipuladâs.

Lgcal e Data

NOME,/AS S INATURÀ/CA3'GO
Replesentante legal do proponente.

OBSERVÀÇÂO:
AS DECI.ARÀÇÕES DEVERÃO SER EI,ÀBORADAS EM PÀPEL TIMBRÂDO DO LICITANTE, QUANDO TOR O CÀSO

.-



FOLAA 02 / 02
REF.: PREGÃO PRESENCIAI N' OOO29/2027
PREFEITUBÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNP.]:

4.0 DECIÀRÀÇÁO de elaboraÇão indêpendente de proposta.

(identificaÇão completa do representante do licitante). cono .epresentante devidamente
constituldo de (identificação completa do licitante ou do consórcio) , doravante denoninado
(Iicitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial no
00029/2027, declara, sob as penas da .Iêi, em especial o art, 299 do Código Pena1 Brasilej-ro,
que :

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Plesencia] n" 00029/2021, foi elaborada de
naneira independente pelo llcitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta o indiretamente, informado, discutj.do ou recebi.do de qualquer out.o participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial n" 00029/202L, por gualquer meio ou por qualquer pessoa,

b) a intenÇão de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregâo Presencial
00029/2021 não foi informada, discutida ou recebida de quaLque! out.o participante potencial
de fato do Pregão Plesencial no OOO29/2021, por qualquer mêio ou por quafquêr pessoa;

ou

c) que não tentou, po. qualquer meio ou por qualguer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n" OOO29/2021 guanto a participar
ou não da referida licitação;

d) que o coneeúdo da proposta apresentada para palt.icipar do Preqão Presencial n" OOO29/2021,
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro particj,pante potencial ou de fato do Pregão Presencial n" 00029/2027 antes da adjudicaÇáo
do objeto da referida licitaÇão;

e) que o conteúdo da proposta apresêntada para participaÇáo do Pregão Presenciaf ^' 00029/2021
não foj., no codo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer
i.ntegrante da Prêfeitura Municipal de Mogêi!o antes da abeltula oficial das propostas; e

f) que está plenamentê ciente do teor e da extensão desta declalaÇáo e que detéÍn plenos poderes
e informaÇões para fi rrná- 1a.

LocaL e DaEa.

NOME/ÀSS INÀTTRÀ/CARGO
Replesentante legal do proponente

OBSERVÀÇÃO:
AS DECLÀRÀÇÕES DEVERÃO SER EI,ÀBORÂDÀS EM PAPEI, TIMBRADO DO LÍC]TANTE, OUANDO FOR O CASO.



ESIÀDO DA PÀRÀÍBÀ
PRBFEITUNÀ MT'NICIPÀI. DE !&GEIRO

coMlssÃo PERUÀNaNTE DE IJICITÀÇÁO

ÀNEXO rrr - pnEcÁo pREsENcrÀtr Nô ooo29/2021

MODELOS DA DECIÀBÀÇÃO DE REGUIÀRIDADE _ HÀBILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOO29/2021-
PREFEITUR"À MUNTCIPÀL DE MOGE]RO

PROPONENTE
CNP.]

1.0 - DECIÀRÀÇÃO DE REGULAIIDADE para habilitação previsto no Art. 40, Inciso vII, da Lei
10.520 /02.

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade con o disposto no Art, 4o, Inciso VII,
da Lêi 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os lequisitos de habilitaÇáo exigidos
no lêspêctivo instrumênto convocatório que regê o ceÍta$e acima indicado.

Local e Data.

NOME,/ASS INATURÀ/CÀRGO
Rêpresentante legal do ploponente

OBSERVAÇÃO:
A DECLAFÀÇÃO DEVEFá SER ELÀBORÂDA EM PÀPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, OUANDO FOR O CASO.

'.':



ESIÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PRBITTÍ'RÀ !úT'IIICI PÀ,. DE !'O(BIEO

coMrgsÂo PERTqNENTE DE LrcrrÀçÃo

ÀNEXO rV - PBEGÃO PRESENCIÀ! No OOO29/2021

MINUTA DO CONTRÀTO

CONTRÀTO No: ....,/..,-CPL

residente e doniciliado na ....,
Carteira de fdentidade

TERMO DE CONTBÀTO QUE ENTRE S] CELEBRÀM À PREFEITURÀ MIJNICIPAL DE
MOGEÍRO E ., PARA FORNECIMENTO CONEORME DISCRIMINADO NESTE
]NSTRUMENTO NA FOR}'À ABAIXO:

Pelo pxesêntê instrumento de contrato, de um lado Prefeitura MunicipâI de Mogeiro - Àv.
Presidênte .Ioão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866.501,/0001-67, neste ato
representada pelo Prefeito Antonio José Ferreira, Brasileiro, Casado, Empresarlo, residênte e
donj.ciLiado na Sitio Pintado de Cina, 138 - Area Rural - Mogeiro - pB, CpF n" 840,199.644-91,
Carteila de ldentidade n" 3360118 SSPPÀ, doravante simplesmente CONTRÀTANTE, e do outro }ado

. . ., CNP.T no neste ato representado
por .,.,
CPE no .,
as partes
seguintês

Do . , , ., doravânte siÍnplesnente CONTRÀTÀDO, decidiran
contrato, o qual se regerá pefas cLáusulas e condiÇõescontratantes ass i.nar o presente

CI.IíUSUT.À PRIüETRÀ - DOS EI'NDÀ}IENIOS:
Este contrato decorre da licitaÇáo nodalidade Pregão Plesencial D" OOO29/2021, processada nos
termos da Lei Federal n' 10,520, de 1? de Julho dê 2002 e gubsidiariamente a Lei I'ederal no
8.666, de 21 de .Iunho de 1993, Lei Complementar no 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Municipal no 016, de 10 de Nove[üro de 2006, ê leqislação pêrtinentê, consideradas as alteraÇôes
postêriores das referidas normas.

ctÁrsuÀ sEcullDÀ - Do oBJEto I

o presente contrato tem por objeto: coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESA PARA AOOISIÇÁO DE TUBOS DE PVC PÀ.RÀ

AMPLIÀÇÃO E REESTRUTURÀÇÃO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPÀL.

O fornecimenEo deverá ser executado rigorosamente dê acordo com as condlÇões expressas neste
instrumento, ploposta aplesentada, especificaÇões técnicas colrespondentes, processo de
licitaÇão nodalj.dade Pregão Presencial i" 00029/2021 ê instruçôes do ContratanEe, docunentos
esses gUe ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e
será realizado na forma parcelada.

cu(ssuÍ,À ÍERcEtRÀ - Do vAIoR E PBEçOS:
O valor total deste conLraEo, a base do preÇo proposto, é de R$

cuíust,IÀ QIrÀRrÂ - Do nEÀirugtÀlrENEo I

os preços contlatados são fj.xos e irreajustáveis no prazo de r.m ano.
Dentro do prazo de vigêncj-a do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos p ão
sofrer rêajuste após o interregna de um ano, na mesma proporção da variaÇão verificada no IPCÀ-
IBGE acumuLado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivahente
para as obrigaÇôes iniciadaa e concluldas após a ocorrência da anualidade.
Nos rêajustês subseguentes ao primeiro, o interregÍno mÍnimo de tun ano será contado a paltir dos
efeitos financeiros do ú1timo reajuste.
No caso de atlaso ou não divulgaÇão do lndice de reajustamento, o Contlatante pagará ao Contlatado
a importância calculada pêIa última valiaÇão conhecida, liquidando a difelenÇa correspondente
tão logo seja divulgado o lndlce definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresental mêmória de
cáLcuIo referente ao reajustamento de preÇos do valor remanescentê, sempre que este ocolrer.
Nas aferiÇões finais, o indice utilizado para rêajLrstê sêrá, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o lndice estabelecido para reajustanento venha a sêr extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utitizado, será adotado, êm substituj.Ção, o que vier a sêr dêterminado pela l-egis]aÇâo
entáo em vigo!.
Na ausência de previsão legal quanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo lndice
oficial, pala reajustamento do prêÇo do vaLor remanescênte, po! meio de termo aditivo.
O rêajuste poderá ser rêalizado por apostilamento.

CU{USUI.À QUINEÀ - DÀ DOTÀÇÃO:
As despêsas corre!ão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orÇamento vigente:

.-



Recursos Próplios do Municlpio de Mogeiro: LEI MUNICIPÀL 340/2020 02.080 sEc. DE INDUST. coMERCIo
E INFRÀ ESTRUTURÀ 02080.15.452.2009.2073 MÀNUTENCAO ÀTIVIDADES ADMTNISTRÀTIVAS DÀ SEINERA
3.3.90.39.00.00 001 ouTRos sERv. DE TERC. PESSOÀ .IURIDICÀ

CIáI'9T'IÀ SE'MÀ - DO PÀGàI!íETTO:
O pagÍamento se!á efetuado na Tesoulalia do Contratante, mediante processg regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trj.nta dias, contados do período de adimplemento.

cLiiugtE À gÉTDc, - Do pRÀzo E DÀ trrcÊNcrÀ:
O prazo máxitno de entrega do objeto ora contlatado,
hipóteses previstas no Àrt. 57, § 1o, da Let 8.666/93,
da êmissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: 30 (trinta) dias.
A vigência do presente contlato será detêrminada: até
considerada da data de sua assinatura.

que a&nite prorrogaÇão nas condiÇôes e
está abaixo indicado e sêrá considerado

o final do exerclcio financeiro de 202L,

cúusurÀ orrÀ\rÂ - DÀs oBRrcÀçõEs Do CoNERÀEANÍE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente reaLizado, de acordo com as
respectivas c1áusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessálios para o fiel fornecimento contÍatâdoi
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualÍdade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e lega is;
d - Designar representantês com atribuiçÕes de GesEor e Fiscal deste contrato, nos termos da
norma vigenLe, especialnente para acompanha! e fiscalizar a sua execução, lespect ivarmênte,
pernitida a contrataÇão de têrcei.ros para assistência e subsídio de inÍornaÇões pertinentes a
easas atribuiÇóea.

ctátrguLÀ NoNA - DÀs oBRrcÀÇóEs Do coNTRÀtÀDo:
a - Executar devidamente o fornêcimento descrito na Cláusu1a correspondente do plesente contrato,
dentro dos melholes parâmetros de qualidade estabêlecidos para o ramo de ati-vidade relacionada
ao objeto contratuaL, com obselváncia aos prazos estipulados;
b - Responsabili zar-se por todos os 6nus e obrigaçÕes concernentes à legislaÇáo fiscal, ci.viI,
tributária e tlabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assrmidos, a gualquêr
tÍtulo, perante seus folnecedoles ou terceilos em lazão da execuçáo do objeto contratadoi
c - Manter prêposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contlatante, quando da execuçâo do contrato,
que o represente integlalnente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar ê fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos sol icitados i
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decollentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou rêduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento peLo órgáo intêrêssado;
f - Não ceder, transferir ou subconeratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecirento e a devida autorizaçào expressa do Contratante;
g - Mantêr, durante a vigência do contlato, êm compatibilidade com as obrigaÇões assumidas,
todas as condiÇões de habj.litaÇão e quaLificação exigidas no respectivo processo Iicitatório,
apresentando ao ContraEante os documentos necessários, sempre gue soLicj.tado.

crÁusu&À DÉcD{À - DÀ àJ.rERÀÇÃo E RrscrgÃor
Estê contlato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as paltes, nos casos previstos no Alt. 65 e será rescindido, de pleno
direito, confoflne o disposto nos Alts. 11 |'78 e 79, codos da Lei 8.666,/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mêsmas condiçôes contlatuais, os ac!é sou
supressões que se fizelem nas complas, até o respectivo limite fixado no Art. 65, S
8.666/93. Nênhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as s
resultantes de acordo celebrado êntre os contlatantes.

crÁusuÍ,À DÉcD{Â pRn'crRÀ - Do BEcEBtuENro:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigaÇÕês pac
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo contratante obedecerão, confo
caso, às disposiçôes dos Arts. '73 a 76, da rei 8.666193.

Lei
õês

s,
o

ctÁugu.À DÉcD'À gE@ttDÀ - DÀs PENÀ!rDÀDE9:
À lecusa injusta em dej.xar de cumprir as obrigaÇões assrmidas e preceitos legais, suiêj-tará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 ê 8?, da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero virgula cinco por cento) aplicada
sobrê o walor do contrato por dia dê atraso na entlêga, no inlcio ou na execuÇào do objêto ora
contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela lnexecução total ou
parcial do contratoi d - simultaneamente, quafquer das penalidadês cablveis fundahentadas na
LeL 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

cúusul,À DÉcDa, TERCETRÀ - DÀ coMpENSÀÇÃo ETNANCETRÀ:
Noa casos de eventuaj.s aLrasos de paqaÍnento nos termos desEe instrumento, e desde que o Contlatado
não tenha concorrido de aLguma forma para o âtraso, será adlrlitida a compensaÇão financeila,
dêvida desde á data limite fixada para o paganento até a data correspondente ao efetivo paganento
da parcela, Os êncargos moratórios devidos êm razâo do atlaso no pagamento SeráO Calculados COlt



utilizaçãodasêguintefórmula:EM=NxVPxI,onde:EM=encargosmoratóriosiN=númerode
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
gerpagaief=índicedecompensaÇãofinanceira,assimapuradoil=(TX+100)+365,sendoTX
- pêrcentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos úItirnos doze meses ou, na sua faIta, um novo lndice
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido lndice estabefecido para
a compensaÇão financeira venha a se! extinto ou de qualque! forma náo possa mais ser uti.lizado,
será adotado, ern substituiÇão, o que vier a ser deterninado pela legislaÇão então êm vigor.

cúusur,À DÉcIrÃ egÀRrÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questôes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Conarca de
Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o
assinado pelag partes e por duas testehunhas.

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

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de dê

TESTEMUNHÀS

PELO CONTRÀTÀDO


