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Observação:
Ccrtr.uô r€strito à participagão d. MicroêDprêBâs, E&pr€6aa d€ Pequêno Portê ê Equipaladoa, nos
têrmos da 1ê9is1aÇão vigente.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501-/0001--61 , dorâvante
denoDinâdo aiaplesBeDte ORC, torna público para conhecimênto de quantos possam interessar que
fa!á realizar através do Pregoêiro Oficiâ1 âssêssorado por sua Equi.pê dê Apoio, âs 08:30 horas
do dia 1l dê Setembro de 2A2), no endereÇo acima indicado, licitaÇão na modalidade Prêgão
Presencial n" 00A31/202L, tipo menor prêÇo, ê sob o regj-mê de empreitadâ por preÇo unitário;
tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei Eederal, nô 10.520, de 1? de Ju]ho de
2002 e subs j-diariamentê a Lei Fêderal n" 8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lêi Complementar no 123,
de 14 de Dezedbro de 2006; Decreto Municipal n' 016, de 10 de Nove[üro de 2006; e legj-sLâÇão
peltj-nentê, considêradas as alterações posteriores dês refêridas normas; conforme os critélios
e procedimentos a seglrir dêfinj.dos, objetj.vando obter a melhor proposta para: CONTFGÇÀO DE

EMPRESA EspEcrALrzÀDA DE TEcNoLoGTA DA TNEoRMÀÇÀo pARÀ LocAÇÂo E MANUTENÇÃo DE srsrEMÀs
rNFoRMATrzADos DE coNTÀBrLrDÀDE púBLrcA, Eo],rlA DE PAGAI,IENTo E AÀRECADAÇÃo DE TRrBUTos, LrcENÇAs
DE SOETWÀRES PARÀ ATENDER AS NECESSIDADES DÀ PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO.

1.0. DO OBiIETO
1.1.Constitui objeto da prêsente licitaÇãor coNIRÂÇÂo DE BMPRESA ESPEcIAI,IZADA DE TEcNoLoGIA DA
TNFoRMAÇÃo pARÀ LocAÇÃo E MANUTENÇÃo DE sÍsrEMAS TNFoRMÀTrzÀDos DE coNTABlrrDÀDE púBl,rcÀ, EoLltA
DE PAGAMENTo E ARRECADAÇÃo DE TRIBUToS, LICENÇAS DE SoFTWARES PARA ATENDER As NECESSIDADES DA
PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO.
1.2.4s especificaÇões do objeto ora licitado, encont!am-se devidamente detalhadas no
corlespondente Termo de Rêferênciâ _ Ane)ao I deste Instru[ento.
1.3.4 contrataÇão acima dêscrita, que sê!á processada nos têrmos deste instrr.mento convocatólio,
especj"ficaÇóes técnicas e informaÇões complêmêntares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-sê: Pela necessidadê da dêvida efetivaÇão de serviÇo para supri! demânda espêcifica -
coNTRÂÇÃo DE El4pREsA EspEcÍArrzADA DE TEcNoLoGrÀ DA TNEoRMÀÇÁo pARÀ LocÀÇÃo E MANUTENçÂo DE

srsrEMAs TNFoRMATÍzADos DE CoNTABTLTDADE púBLrcA, EoLHA DE PAGAMENTo E ARRECADAÇÀo DE TRrBUTos,
LICENÇAS DE SOETWARES PARÀ ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFE]TURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO -,
consr-derada oportuna e imprescindíveI, bem como rêlevante medida de intelesse público;
pêla necessidade de dêsênvofvimênto de ações continuadas para a promoÇão dê at
pertinentes, visando à maximizaÇão dos !ecursos êm relação aos objetivos programados, ob
as dlxetr:izes ê metas definidas nas ferrâmentas de planeja$ento ap.ovadas.

2.o,Do LocÀr, E DÀTÀ E DÀ rwucNÀÇÃo Do EDrrÀL
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2,1.Os envelopês contendo a documêntaçáo rêlativa à prôposta dê prêÇos e a habllltaÇão p a

execuÇão do objeto desta licitação, deverão ser êntreques ao Pregoeilo até as 08:30 horas do
dla 1? de SêtêÍrüro de 2021, no endereço constante do preâÍüculo destê instrumento. Neste nesno
1oca1, data e horário sêrá lealizâda a sêssão pública para âberturâ dos referidos envelopes.
2,2.InformaÇões ou êscfarêcimentos sobrê esta licitação, seráo prestados nos horários normais
dê expediente: das 08:00 as 12r00 horas. E-maiI: Ii.citacàomôgêi roGuoL . com ' bt '
2.3.Qualquer pêssoa - cidadão ou licitante - poderá solicitar esclarecimêntos, providências ou
impugnar o ato convocâtório deste certame, sê manj-festada por escrito e dirigida ao Pregoeiro,
até 02 (dois) dias útêis antes da data fixada para recebimento dâ§ propostas.
2.4.Caberâ ao Prêgoêiro, auxifiado pelos setorês rêsponsávej-s pel-a elaboração deste ato
convocatório e seus ânêxos, decidir sôbr:ê a pêtiÇão no prâzo de até 24 (vinte e quâtro) horas,
considerado dâ data em quê foi devidamentê recêbido o pêdido.
2.5.4 respectiva petição sêlá apreseotada da sêguinte forna:
2. 5.1, protocolizando o original, oos horários de expediênte acj.na indicadôs, êxclusi,vamente no
seguintê eodereçô: Av, Presidênte João Pessoa, 47 - Centro - Mogelro - PB.
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.DOS EI,EMENTOS PÀRÀ LICITÀÇ.ãO
,Aos participantes, serão fornêcidos os seguj.ntes elementos:
.1.ANEXO I - TERMO DE REEERÊNCIÀ - ESPECIFICÀÇÔES;
.2.ANEXO r.L - MODELOS DE DECT,ARAÇÔES;
.3.ANEXO IÍT _ MODELO DE DECLÀRÀÇÃO DE REGULARIDÀDE _ HABILITAÇÃO,
.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO.
.A obtenÇâo do Edital pode!á sei felta da seguinte forma:
.1.Junto ao Prêgoeiroi gratuitamentê; e
. 2. Pelos sites : www.mogeiro,pb. gov.brllicitacoês ; www. tce.pb. gov, br.

.. O. DO SUPORIE Í.EGA!
4,1,Esta licitação reger-se-á pela Lei Eederal no 10,520, de l-7 de Jufho de 2002 ê
subs idiariamente a Lei Federal nô 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complêmentar nô 123, de 14
de DezeÍürro dê 2006; Dêcrêto Munlcipâl n" 016, dê 10 dê NovêÍibro de 2006, e legisfaçâo pertinente,
considêradas as alteraçôes posteriores das referidas normas; que ficam fâzendo partes integrantes
destê instrumento, independente de transcriçáo.

5. O.DO PRÀZO E DOÍÀÇÃO
5.1.O prazo máximo pala a execuÇão do objeto ora licitado. conforne suas caracteristicas e as
nêcessidadês do ORC, e que admitê prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, êstá abaixo
indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

lnlcio: Imediato;
Conclusão: 3 (três) mêses.

5.2.o serviço será executado de acordo com as especificaçõês definidas no corrêspondente Terrno
de Refer:ência1, aDexo a este instmmento.
5,3.O prazo de viqênci-a do correspondente contrato será determinado i até o final do exerclcj-o
financeiro de 2021, consj"derado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado nos termos do
Art. 57, da Lei 8.666193.
5.4.As despesas decorrentês do objeto deste certame, correrão por conta da sêguinte dotação:
Rêculsos Próprios do Municlpio de Mogeiro: LEI 34A/202A 02.010 GÀBINETE DO PREEEITO 02.020 SEC
DE ADMINISTRAÇÃO E PALNE.]AMENTO 02.O3O SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURÀ, ESPORTE, I,ÀZER E TURISMO 02.O4O
SEC MUNICIPAL DE SAÚDE 02.O5O SE. DE ÀÇÃO SOCIAL FMÀS 02.O?O SEC. AGR]C. MEIO AMBIENTE, PESCA E
PECU O2.O8O SEC. DE INDUST. COMERCÍO E ÍNFÂÀ ESTRUTURA 02.140 SECRETRÍA DE FINANÇAS
3.3.90.39.00.00 001 ouTRos sERv. DE TERC. PESSOA ,lURrDrCÀ 3.3.90.40.00.00 001 SERVIÇOS DE TECN.
DA INPOMBAÇÃO E COMUNICAÇÃO_P.]

6,0.DÀS COI{DrçõES DE PÀRÍrCr pÀçÃO

6.1,Os proponentes que desejarêm participar destê certame deverão êotregar ao Prêgoeiro dois
envelopes fechados indicando, rêspectivanente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÂO, devidamente
identificados, acompanhados da respectiva declaraÇão de cumprj.mento dos requisitos de
habilitação, nos ternos definidos neste lnstrumento convocatório.
6.2.À partiej-paçâo neste celtame é rêstritâ às Microêmplesas, Errpresas de Pequeno Porte e
Equiparados, nos termos da fêgis]aÇão vigente.
6.3.Nâo poderão participar os interessados que se encontrem sob o rêgimê falimentar, êmprêsas
estrangeirâs que não funcionem no país, nêm aquelês que tenham sido declarados inidôneos para
Iicitar ou contratar com a Àdministraçáo Pública ou que estêjâm cumprindo a sanção de suspensão
do dileito de licitar e contratar com o ORC.
6.4,Os l-icitantês que desejarem enviar seus envelopês Proposta dê Prêços e Documentação via
postal - com Àviso de Recebimento ÀR -, deveráo remetê-los em tempo hábi1 ao endereÇo constante
do prêâíÍüulo deste instlrünento, âos cuidados do Pregoeiro - Flaviâno Clebson Arâújo. Nâo sêndo
rigorosamente obsêrvadas as exigências deste item, os rêspêctivos envefopês não serão aceitos e

licitante, portanto, desconsidêrado para efeito de participaÇão no certame.
.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envê1opês junto ao Pregoei
ermanência dê representante credênciado na respectiva sês§ão pública, ficará subent
licitantê abdicou da fase dê fances verbais.

.6.É vedada à participação em consórcio.

.DÀ REPRESENTÀÇÃO E DO CREDENCTàMETTIO

.O licitantê dêvêrá se apresentar, para credenciamento junto ao Prêgoêiro, quando for o caso,
avés dê um representante, com os documentos que o credenciam a pa!tj.cipar deste procedimento
itatór:io, inclusive com poderes para formul-aÇão de ofêrtas ê lancês verbais, Cada licitante

credenciará apênas um representante quê sêrá o único admitido a intêrvir nas fasês do certame
na formâ prevista nestê instrumênto, podendo ser substituido posteriornente por outrô devidamentê
credenciado.
'1 .2.Para o crêdênclamento deverão sêr apresêntados os seguintes docrmentos:
7.2.1,Tratando-sê do representante 1ega1: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lêi,
quando for o caso, dêvi-damente registrado no órgão competênte, no qual estejam expressos seus
poderes pâra exercer dlrêitos e assumlr obrigaÇÔês êm decôrrência dê ta1 investidura;
? . 2 ,2 . Tlatando-se de procurador: a procuraçáo por instrumento públicô ou particular da qual
constem os necêssários poderes para formular vêrbalmente lances, negociar preÇos, firmar
declarações, desistir ou apresênta! as razõês dê !êcurso e platical todos os demais atôs
pettinentês ao certamê; acompanhada do corlespondentê instrumeoto de constituiçáo da empresa,
quando for o caso, quê coanprove os poderes do mandantê para a outorgà. Na hipótêsê de procuração
seja particular dôvôtá aar racottheêida a fir!! .D câttório do rasPactiwô sigÍlâtário.
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?.2.3.O representante l-êgal e o procurador dêverão identifica!-se âprêsentando docrmênto ôficial
que contênha foto.
7.3.Estes documentos deverão ser êntregues ao Pr:egoej-lo - antês do inÍcio da sessão públicâ -
em oriqinaf, por qualquer processo de cópia autênticada por cartório competente, pê1o Pregoei!o
ou membro da Equipe de Àpoio.
7,4.4 não apresentaÇão ou âinda a incorreção insanável de qualquêr dos documentos de
cledenciamento j-mpedirá a participaÇão ativa do reprêsêntante do licitante no presentê cêrtane.
Esta ocoirência náo inabifitará sumariamente o conco!rêntê, apenas perderá o dirêito a
manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório, Para tânto, o Pregoeiro recebe!á
regul-aEnentê do refelido concorrente sêus ênvêIopês, dêcIalaçôes e outros elementos nêcêssários
à participaçâo no celtamê, dêsdê que apresentados na forna definida nestê instrumento,
?.5.No momento de abertura da sessão púb1.ica, cada flcitante, por intêrmédio do seu rêprêsêntantê
devidêmente crêdenciêdo entr.egará ao Pregoeiro, em separado de qualquer dos eovelopes, a segulnte
documêntação:
? . 5 , 1 , DeclaraÇão de ElaboraÇão Índependentê de Proposta - Anexo ÍI.
? . 5 ,2 , Dêc1aração dando ciência dê que cumprê pl-ênamênte os requisitos de habiLitaÇâo, conforme
modelo - Anexo III; e
? . 5 . 3 , Comprovaçâo de que o licitante se enquadra nos termos do Àrt. 3'da Lei 123/06, sêndo
considerado microempresa ou enpresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratarnento
difêrênciado e simplificando na forma definida pela legj-s1ação vigênte. Ta1 complovaÇão poderá
ser feita através da apresentaÇão de qualquer: un dos seguintes documentos, a critério do
licitantê: a) dêc1âraÇão êxpressa formalmente assinada po! profissional da área contábi1,
devj-damente habilitado; b) certidão simplificada êmitida pela junta comerclal da sêde do
licitantê ou êquivalente, na forma da l-egislação pertinente. À ausência da rêfêrida declaraÇão
ou certidão sünpLificada impedirá a participaçâô do licitante no pr:esente certame.
7.5.3.1.O Pregoeiro poderá promover dj-1igência, oa forma do Alt. 43, S 3", dâ Leí A.666/93,
destinada a esclarecer se o licitante é, dê fato e de direito. considerado nicroempresa ou
empresa dê pêqueno portê,
7,6.ouando os envelopes Proposta de Preços e Docu[entaÇáo forem enviados via postal, a
documeDtaÇão relacionada nos itens 1.5,L, 7,5,2 ê 7.5.3 deverá ser apresêntada dentro do envelope
Proposta dê Prêços.

8.0.DÀ PROPO9!À DE PREçOS
8.1.À proposta dêverá ser aplesentada en 01(uma) via, dentro de envêIopê lacrado, contendo as
sequj-ntes indicaÇões no anverso:

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
pRoposrÀ DE pREÇos - pREGÃo PRESENCTAL N'. 00031/2021
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os sêguj-ntes elementos:

8,2,Proposta elaborada êm consonância com as especificaçÕes constantes deste instrumênto ê seus
elementos - Anexo Í -, em papêl tj.dcrado da empresa, quando for o caso, assinada por seu
represêntante legal, contêndo no correspondente item cotâdo: dlsÇ!iminação e out!as
características se necessário, quantidade e vaforês unitário ê total expressos êm algarismos.
B.3.Será cotado um únj-co preÇo para cada item, com a utilizaçáo de duas casas decimais. Indicação
em contrário êstá sujêita a correÇâo obsêrvando-se os segui.ntes critérios:
L 3.1. ralta de dígltos: sêrão acrescidos zeros;
8.3.2.Excêsso de dlgitos: sendo o primeiro digito excedente menor quê 5, todo o excesso aerá
suprimido, caso contrário haverá o arredondamênto do dlgito anterior para mais e os demâis itêns
excedentês suprimidos.
8.4.À Propostâ deverá ser redigida em 1íngrua portuguesa e em moeda nacional, êlaboradâ con
c\aleza, sêm altelnativas, rasuras, emendas e/ou entrê11nhas. suas folhas rubricadas e a úftina
datada e assinada pefo responsáveI, com indicaçào: do valor total da proposta em a
dos prazos de entrega ou execuÇâo, das condições de pagamento, da sua validade quê
ser infêrior a 60 dias,
necêssárias.

e outras informaÇões e obsêrvaÇões pêrtinêntes que o l-icitan
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8.s.Existindo discrepância êntre o pleço unitário ê o valor tota1, resultado da multip
do preço unitário pela quantidade, o preço unitá.io plevalecerá.
8.6,Eica estâbêIecido que havendô divêrgência de preços unitários para um mêsmo produt
serviço, prevalecerá o dê menor va1or.
8.7.No caso dê altelaçáo nêcessária da proposta feita pelo Pregoêilo ê sua Equipê de ÀPoio,
decorrentê excLusivamentê dê inco!reÇões na unidade de medi.da utilizada, observada a devida
proporcional idadê, bêm cono na multipticaçâo e/ou soma dê valorês, prevalecerá o valor corrigido.
8,8.4 não indicaÇâo na proposta dos prazos dê ent.ega ou execução, das condições de pagamento
ou de sua vatidâdê, ficará subentêndido que o Iicitante acêitou integrafroente as disposiÇõês do
ato convocatório e, portanto, seráo consideradas as deterrninaÇÕês nê1ê contidas pala as referidas
êxigências nâo sêndo suficientê motivo para a dêsclassificaÇão da pioposta.
8.9.É facultado ao licitante, aprêsentar a proposta no p!óprj.o inodê10 fornecido pelo ORC, desde
que estêja devidamêntê p!êenchido.
8.1O.Nas licitaÇôes pa!a aquisiÇão dê mercadorias o participante indicará a origem dos produtos
ofêrtados. A eventual fã1ta da refêlidâ indicação não dêsclassificalá o 1j'citante.
8.11.Será dêsclassificada a proposta quê deixar de atender as disposiÇôes deste instru.rnênto.



8.12. Eica facultado
PENDRIVE.

ao licitante a âprêsêntaÇáo da proposta taÍüém em mÍdia, ou seja, em CD ou

9.0.DÀ IIÀBI LI TÀÇÃO
9.1.Os documeotos necessários à habilitaÇão dos licitantes, devêrâo ser apresentados eln O1 (uma)
via. dêntro de enveLope lacrado, contendo as seguintês lndicações no ânverso:

PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃo PRESENCIAÍ, NO

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP,J DO PROPONENTE

00031/2a21

9.2. PBSSOA JURÍDICA:
9.2.1.Ptona de inexistência de débitos inadimplidos perante a JustiÇa do Trabalho, mediaote a
apresentação de Cêrtidáo Negativa dê Débitos Trabalhistas CNDT, nos têrmos do TÍtulo VII-À da
ConsolidaÇão das Leis do Trabalho, aprovada pêIo Decreto-Lêi n'5.452, de 1. de maio de 1943.
9. 2 . 2 . Declaraçâo do Iicitânte: de cumprj,rnento do disposto no Art. 7o, Inciso XXXÍ11, da
ConstituiÇáô Eederal - Att.27, Inciso v, da Lei 8.666193; de superveniência de fato impeditlvo
no que diz rêspeito à participaÇáo na licitaçâo; e de submeter-se a todâs as cláusulas ê
condiÇões do presênte instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.
9.2.3.Certidão nêgativâ dê faIência ou concordata expêdida pêlo di-stribuidor da sede do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias dâ data prevista pala abertura das propostas.
9.2 . 4 . ComprovaÇão de capacidade de desempenho anterior satisfatório, dê atividade igual ou
assême1hâda ao objeto da licitaÇão, feita através de atestado fornecj.do por pessoa jur:idica de
direito púb1ico ou privado,
9.2,5.Prova de inscriÇão no Cadastro Nacional dê Pêssoa Jurldica - CNPJ.
9.2,6,?Lava dê inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal. relativo à sedê do
licitante.
9.2.7,4to constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando dê sociêdades cômêrciais, e, no caso de sociedades por aÇôês, acompanhado dê documêntos
de eleiÇáo de seus administradores. InscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociedâdes civis,
acompanhada dê prova de dirêtoria em exercicio. Decreto de autorização, em sê tratando de êmpresa
ou sociedade estrangeira em funcionamênto no Pêís, e ato de regj-stro ou autorizaÇão para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assirn o exigir. Rêgistro
comêlciaL, no caso de emprêsa individuâl. Estas exigências não se aplicam ao licitante que,
quando da etapa de credenciamento no certame, já tenha apresentâdo de forma regufar nos termos
do prêsente instrumento convocatôrio, a refelida documentaÇáo sollcitada neste subitem,
9.2,8.Ba1anÇo patrimonial ê dêmonstraÇôês contábeis do ú1timo exercic-io social, já exigíveis ê
aplesentados na forma da lei, com .indicaçào das páginas correspondentes do livro diário em que
o mêsmo se encontra, bem como apresentaçáo dos competentes têrmos de abertura e encerrarnento,
assinados por profissional habilitado e devidamêntê reglstrados nâ junta comercial competenteT
vêdada a sua substituiÇão por balancetes ou balanços provisórios. Tratando-se de empresa
constituida há nenos de um ano, ou aquela que ainda não tenha rêalizado o fecharnento do seu
primeiro ano de existência no prazo 1êgal, poderá aprêsêntar o BâIaÇo de Abertura assinado por
piofissional habilitado e devidanente registlado na junta comercial compêtêntê.
9 .2 . 9. Regularidade para com a Fazenda Eederal - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Eedeiais e à Dívida Àtiva da União.
9.2.10.Certidôes negativas das Fazendas Estadual e Municj-pal da sede do licitante, ou outro
êquivalente, na forma da ]êi.
9.2.11.ComprovaÇáo de legularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - EGTS,
aprêsentando o rêspectivo Certj.ficado de Regularidadê fornecida pêfa Caixâ Econômica
9.2,12.41vará de .Iocalização ê funcionamênto e/ou dêc1araÇão da Prefeitura do local
Firma, lnformândo que a mesma funciona no êndêreço mencionado nos documêntos.

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deve!á contêr os seguintes elementos:

9.3.Os documêntos dê Habilitaçáo deverão se! organizados na ordem descrita neste lnstr

raf
dê da

prêcedidos por um indice correspondente, podendo ser apresentêdos eln originâ1, por: gualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Àpoio ou publicaÇão em órgáo da imprensa oficial, quando for o caso, Estando perfêitamênte
legíveis, sem contêr borróês, râsulas, êmêndas ou entrelj.nhas, dentro do prazo de validade, ê
encerrados êm ênvelopê devidamente lacrado e indevassáve1. Por sêr apênas uma formalidadê quê
visa facj.litar os trabalhos, a ausência do referido índice não inabilitará o licitante.
9,4.4 fal.ta de qualquer dôcumento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamêntê
autênticâdas ou das vias originais pala âutentj.caÇão pelo Plegoeiro ou metnbro da Equipe de Àpoio
ou dâ publlcaÇão en órgão na imprensa oficiâ1, a apresentaÇão de documentos de habiLitaÇão fo!a
do envelope específico, tornará o respêctivo licitante lnabj-1itado. Quando o documênto for
obtido via Internet suâ fêgafidadê será conprovada nos enderêÇos eletrônicos correspondêntês .

Pôdêrá sêr utilizada, a critério do Prêgoêiro, a documentaÇâo cadastraf de fornecedor, constante
dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidadê de elemêntos ap!êsêntados pefo licitantê,
quando for o caso.

10. O. DO CRITÉRIO PÀRÀ JUIGAT'ENTO
10.1.Na seleçáo .inicial das propostas para identificação dê quais irão passar a fase de la cês
vêrbais e na c1âssificação final, ôbservadas as exigênciâs ê procedimentos definidos nêste



j-nstrumento convocató!io, será cons idêrado
correspondente item,
10.2,Havendo igualdade de valores entre duas
disposto no Àrt. 30, § 2o, Inciso ÍÍ, da Lei
lânces vêrbais, sê fará através dê sorteio,

o critério de mênor preÇo apresentado pata o

ou maj.s propostas êscritas, e após obedecido o
8,666/93, a classificaÇão inicial para a fase dê

11.0.DÀ ORDEM DOS BRÀBÀ,.BOS
11.1.Para o recebimento dos ênvêfopês ê inicio dos trabalhos será observada uma tolerância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para iecebiftento dos envelopes,
nenhum outro será aceito,
11,2.Dec1arada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efêtuâdo o devido credencj.amento
dos.interessados, Somente participará ativamente da reunião um rêprêsêntantê dê cada licitante,
podendo, ôo entanto, ser assistlda por qual-que! pessoa que se interessar.
11,3.O não comparêcimento do representante de quafquer dos licitantês não impedirá a efetj.vaÇâo
da reuôião, sendo que, a simples participaÇáo neste certame implica na total acêitação dê todas
as condiÇões estabelecidas nestê Instrumênto Convocatôrio e seus anexos.
11,4.Em nênhuma hipótêse será concedido prazo para a aprêsentaÇão dê documentaÇão e/ou
substituição dos envelopea ou de qualquer eLemento exigido e não apresentado na rêunião destinada
ao recebimento das piopostas dê preÇo§.
11.5,O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Prêços e Documentaqão
e a declaraÇão, separada dê qualquêr dos ênvêIopês. dando ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habil itaÇáo.
ll.6.Posteriormente abrirá os ênvêlopês Propostâs de PleÇos, rubricará o seu conteúdo juntâmentê
corn a sua Equj-pe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das êxigências
constantês no instrumento convocatório ê solicitará dos 1j-cj-tantês gue exâlninem a documentaÇáo
neles conti.das.
11.7. Prosseguindo os trabalhos, o Pregoêiro analisará os docrmentos e as observaÇôes polventura
fornul-adas pelos licltantês, dando-fhês ciênciâ, em seguida, da classificaÇão inlcial, indicando
a ploposta de menor preÇo e aquêlas em valores sucessivos ê supêriores em até dez po! cento,
relativamente à de menor val-or, para cada item cotado. Bntretanto, se assim julgar necêssário,
poderá divul"qar o resultado numa nova rêunião.
11,8.Não haveodo para cada item licitado pel.o nenos três propostas nas condiÇões acima definidas.
serão classificadas as mêIhorês propostas subsêquenles, até o máximo de três, quaisquer quê
sejam os preÇos oferecidos.
11,9.8m seguida, será dado inicio à êtapa de ap!êsêntaçâo dê lancês vêrbais pêlos representantes
dos ]-lcitantes iniciafmente classificados, que deve!ão ser formulados de forma sucêssiva, em
vaforês distintos ê dêcrêscentês, a partir do autor da proposta de maior preÇo. S€rão realizadas
tantas rodadas de lances verbaiS quantas se fizerem necessárias. Esta etapa poderá ser
interronpida, marcando-se uma nova sêssâo púbIica para continuidade dos trabalhos, a critério
do P!êgoêi ro.
11.10,Não serâo aceitos lances com valores irrisórios, lncompativeis com o valor orçado, e
deverão ser efetuados em unidadê monêtáriâ nacional, A dêsistência êm aprêsentar Iânce verbal,
quando convidado pê10 Pregoeiro, implicará nê exclusão do .Iicitante apenas da etapa de fances
velbai.s pala o coriespondentê itêm cotado e na manutenção do úItimo preço apresentado, para
efeito de classj"ficaÇão final das propostas.
l.1.11,Declarada encerrada a etapa competitlva e ordenadas às propostas, o Prêgoêiro exaninará a
aceitabilidade da prifteira classificada, quanto ao objêto e valor, decidindo motivadamente â
respeito.
11.12,Sêndo aceitáve1 a ploposta de meDor preÇo, será aberto o envelope contendo a documentaçáo
de habilitaÇáo somente do licitante quê a tiver formulado, para confirmaÇâo das suas condiÇões
habilitatórias. Constatado o atêndimento pleno das exigências fixadas no instrumênto
convocatório, o Ij.citante será declarado vencedol, sendo-Ihe adjudicado o respectivo item,
objeto deste celtarne, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso.
11.13.Se a oferta nâo for aceitável ou se o licitante não atender as êxigência habllitatórias.
o Pregoêiro examinará as ofeitas subsêqlrêntês, na ordem de classificação, verlficand â sua
aceitabi.lidade e plocedendo à habilitaçâo do proponentê, e assim sucessivamente, até a a
dê uma proposta que atenda as disposlçõês do instlumento convocatôrio.

aÇào

11.14.Da reuniâo Iâvrar-se-á Ata circunstanciâda, nâ qual sêrâo registradas todas as oco!r c
e que, ao fina1, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Àpoio e licitantês prêsêntes.
11.15.Em decorrência da Lel conpleÍnentâr 123/06, a comprovação de regularidade fis
trabalhista das microemprêsas ê empresas de pequeno porte somente ser.á exigida para efeito de
assinâturâ do contrâto, obsêrvando-se o segui.nte procedimento:
11,15.1.As Ilricroêmprêsas e empresas de pequeno porte, por ocasiáo da participaçáo nesta
licitação, deveráo apresentar toda a docun1eotaÇáo exigida para comprôvaçâô de regularidade
fiscal- e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumênto para efeito de
Habilitação e intêgrantes do envelope Documêntaçâo, mesmo que esta apresente alguna restriçáo;
11,15.2.Havendo alguma rêstriçáo na complovaÇão da regularidade fiscal e trabalhista, será
assêgurâdo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inj.cia.I corresponderá ao momento em que
o licitante for declarado vencedor, prorroqáveis po! j.gual pêriodo, a critério do ORC, Para a
rêguLarizaÇão da documêntaÇào, pagamênto ou parcêlarmento do débito, ê êmissâo da êventuais
cêltidões negativas ou positivas com efeito de celtidão negativa;
11.15.3.4 não- regu l ari zaÇão da documêntaÇâo, no prazo acima prêvisto/ ünplicará decadência do
dileito à contratação, sem prejuízo das sanÇões previstas no Àrt. 81, da Lei 8.656/93, sendo
facuLtado ao ORC convocar os licitantes remanescentês, nâ ordem de classificaÇão, para assinatura
do contrato. ou revoga! a licitaçâo'

l
e



11.16.Os documeôtos apresentados pelos licitantes no Credenciamênto ê os êlementos constantes
dos envêlopês Proposta de Preços e DocumentaÇão que forem abertos, serão retidos peLo Plegoêiro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contêxto, o ênvêIope Documentaçâo, ainda facrado, do
ficitante dêsclassificado ou que náo l-ogrou êxito na etapa compêtitiva que não for retirado por
seu representantê lega1 no prazo dê 60 (sêssênta) dias consêcutivos da data dê homologação do
pre§entê cêrtamê, se!á sr.mariamente dêstruído,

12.O.DO CRIúRIO DE ÀCEITÀBIIIDÀDE DE PREÇOS
12.1.Havêndo proposta ou Iance veDcedo! com valor para o rêspêctivo itêm relacionâdo no Ànexo I
- Temo de Referência - EspecificaÇôe§, nâ coluna código:
12.1.1-.corll indlcios que conduzam a uma presunÇão relativa de inexequibi l idade, pelo critério
definido no Art. 48. II. da Lei 8.666/93, em ta1 situaÇão, não sendo posslvel a inediata
confirmaçáo, poderá ser dada ao licitantê a oportunidadê de demonstrar a sua exêquibilidadê,
sêndo-Ihê fâcultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabiLidade dos preÇos,
conforne par&netros do nesmo Àrt. 48, II, sob pena de dêsconsideraçâo do item,
12.2 . Saliênta-sê que tais ocorrências não desclassificam automatica-'nente a proposta, quando fo!
o caso, apenas o item collespondente.

13.0.DOS RECITRSOS
13.1.Declârado o vencedor, qual.que. licitante podêrá manifestar imediata ê motivadamente a
intênÇão de recorler, observando-sê o disposto no Àrt. 4o, rnciso xvrrr, da Leí 1o.520/02.
13.2.O acolhimento do rêculso irnportaiá a invalidação apenas dos atos j.nsuscetíveis de
aprovej-tanento.
13.3,4 falta de manifestaÇáo imediata e motivada do licitaítê importará â dêcâdência do direito
dê rêcurso ê a adjudicação do objeto da Ilcitação pelo PregÍoeiro ao vencedo!.
13.4.Decididos os recursos, a autoridade supelior: do oRC fará a adjudicaÇâo do objeto da
licitâÇão ao proponente vencedor.
13,5.O recurso se!á di!igido à àutorj.dade superior do ORC. por intermédio do Prêgoêiro, devendo
sêr protocolizado o original. nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 holas,
êxclusivamente no seguinte endereÇo: Av. Presidente .loão Pessoa, 47 - Centr:o - Mogeiro - PB.

1'. O.DÀ HOMOI.OGÀÇÀO E ADJUDICÀçÃO
14,1.Conclu1do a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, anallsadâ a documentaÇâo
de habilitaÇâo e observados os recursos porventura interpostos na forma da 1êgis1aÇào vigente,
o Pregoêiro ênitira relatório concfusivo dos trabalhos dêsenvofvidos no certame, remetendo-o a
autoridade superior do ORC, juntamente com os elemêntos constitutivos do processo, neceasários
à Adjudicação e }lomologaÇão da rêspectivâ licitaÇão, quando for o cêsô.
14.2.4 autoridade superior do oRC poderá, no entanto. tendo em vista sêmprê a defesa dos
interesses do ORC, discoldar e deixar dê homofogar, total ou parcia.lmente, o resultado
aprêsentado pelo Pregoeiro, revogar ou consj-derar nula a LicitaÇâo, dêsde quê âprêsêntê a devida
fundaÍnêntaÇão exigida pela legislação vigêntê, rêsguardados os direitos dos licitantes.

15.0.DO COIflTRATO
15.1.Após a honologaÇão pela autorj.dade superior do oRC/ o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cj.nco) dias consecutivos da data de rêcêbimênto da notificação, assinar
o respêctivo contrato. quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidade§ permitidas
pêIa Lei 8.666/93, podendo o mesno sofrer altêrações nos termos dêfinidos pêla refêrida norma.
15.2.Não âtendêndo à convocaÇão pâra assinar o contrato, ê ocorrêndo esta dentro do prazo de
validadê de sua propostâ, o Lj.citante perderá todos os direitos que porventura tênha obtido como
vencedor da l icitaÇáo.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitantê vêncedor não comparêcer pâra assinatura do contlato
no prazo e condiÇôês estabelecidos, convocar os licitaDtes remanescentes, nâ ordêin de
classificâção ê s uces s ivaÍnente, para fazê-10 em igual prazo do licitante vencedor.
15.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pê1o licitante vêncedor, poderá ser
alterado com a devida justif.icativa, unilateralmênte pelo Contratante ou por acordo entrê as
partes, nos casos plevi.stos no Àrt. 65 e será rescj-ndido, dê plêno direito, confolme o di.sposto
nos Arts. 17, '78 e 79, todos da Lei 8,666193; e êxêcutado sob o regime de ernpreitada por preÇo
unitário,
15.5.O Contrâtado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇôês contratuais. os acrés
supressôês que se fj.zerem nos selviÇos, até o respêctlvo linite fixado no Art. 65, § 1"

sou
Lei

8.666/93. Neohum acréscimo ou supressão podêrá exceder o limite estabelecido, salvo as aup
resultantes dê acordo celebrado entre os contlatantes.

ô

16. O.DÀS SÀNÇôES ÀDMINISTRAÍIVÀS
16.1.ouen, convocado dent!o do prazo dê validade da suâ proposta, não celebrai o contrato,
deixa! de êntrêga! ou aplesentar documentaÇão falsa exigida para o cêltamê, ênsejar o
retardamento dâ êxecuÇão de seu objeto, nâo mantivel a proposta, falhar ou ftaudal na exêcuçâo
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, decfarar infomaçõês falsas ou cometer fraudê fiscal.,
garantido o dirêito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Uniáo, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e, será dêscredênciado do Sistema de Cadastiamento Unif.icado de
Fornêcêdores SICAF do Govêlno Federal ê de sistemas sêmel-hantes mantidos por Estados, Distritô
Eederal ou Municipios, pefo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuÍzo das multas previstas
nêste Edital ê das derdais cominaÇões legâis.
16.2.À lecusa injusta em deixâr de cumprir as obrigaÇões êssumidas e prêcêitos legais, sujeitará
o Cootratado, garantida a prévia defêsa, às seguintes pênalidades previstas nos Àrts. 86 ê 87,
d,a Lei A.666/93: a - advêrtência; b - multa dê mora de 0,5* (zero virgula cinco por cento)



aplicada sobre o valor do contrato por dia dê atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇáo do
objeto ôra contratado; c - mufta dê 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇáo
total ou parcial do contrato; d - s imultaneamente, qualquer das penalidades cablveis
fundamentadas na Lêi 8.666193 e na Lei lO.52A/02.
16.3.Se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaÇão ao Contratadô, sêrá automaticamente descontado da priÍnei!a parcela do
pagâmento a quê o Contratado viêr a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por
cento) ao mês, ôu, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.4.Àpós a ap.IicaÇão de quaisquer das penafidades previstas, realizar-se-á comunicaÇão escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, êxcluldas as penaLidadês de adver:tência e multa
dê mora quando for o caso, constando o fundamento Lega] da puniçâo, informando ainda que o fato
sêrá registrado e publicado no câdastro corrêspondente.

17.0.DÀ COMPRO\rÀÇÃO DE EXECT ÇãO E RECEBTITENTO DO OBJETO
lf.l.Executada a prêsêntê contrataçào e observadas as condiÇóes de adimplemento das
pactuâdas, os plocedimentos e prazos parâ rêcebêr o seu objeto pelo ORC obedecerào,
caso, à disposiÇÕes dos Arts, f3 a ?6, da Lei 8.666/93.

obrigaÇões
confolme o

18.0.DO PÀGA!|íE!úTO
18.1.0 pagamênto será realizado mediante processo regular ê em observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC. da seguinte manei-ra: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do pellodo de adimplêmento,
18.2.O desenbolso máximo do período, náo será supêrior ao valor do rêspêctivo adimplemênto, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em confomj-dade com a
disponibilidade de recursos financêiros.
18.3.Nenh\rm valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaÇáo qualquer obrigaÇáo
financêira que the for imposta, êm vlltude de penalidade ou inadiÍÍlpl ênc ia / â qual poderá sêr
compênsada com o pagamento pêndente, sêm que j.sso gere direito a ac!éscino de quêlquer nâtureza.
18.4.Nos casos dê eventuaj.s atrasos de pagamênto nos têrmos deste iostrumento, e desde que o
Contratado não tenha concorrj-do de alguma foma para o atraso, será admitida a compensação
financeira, devida desde a data lirnite fixadâ para o pagameoto até a data correspondente ao
êfêtivo pagamento da parce.Iâ. Os encargos moratórios devidos em razáo do atraso no pagahento
sêrão calculados com utilização da seguj.nte fórrôula: EM = N x VP x Í, onde: EM = encargos
moratóriôs; N : número de dias entre â data prêvista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: valor da parcelê a sêr paga; e I = ind.ice de conpensaÇáo financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, §endo IX = percentual do IPCÀ'IBGE acumulàdo nos últimos doze meses ou, lta
sua fa1ta, um novo indicê adotado pelo Governo Eedêra1 que o substitua. Na hipótese do referido
indice estabetecido para a conpensaçáo finânceira venha a se! extinto ou de qualquer forma não
possa mais sêr utilizado, sexá adotado, em substituj.ção, o que vier a §er detêrminado pê1a
legislaÇão então em vigor.

19. O. DO RE.À,JÚSIN{ENTO
19.1.Os preÇos contratados sáo fixos e irreajustávej-s no prazo de um ano.
19,2.Dentro do prâzo de vigência do contrâto e mediante solicitação do Contratado, os pleços
podêrão sofrer reajustê após o interregno dê um âno, na mesma proporçâo da varj.ação verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomândo-se por base o mês de apresentaçáo da rêspêctiva proposta,
exclusivamente para as obrj.gaÇôes iniciadâs ê concfuidas após a ocor!ência da anualidade.
19.3.Nôs rêajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mlnimo de um ano será contado a partir
dos efej-tos financeiros do ú1timo reajuste.
19,4.No caso de atraso ou não divulgaÇáo do indj-cê de rêajustamento, o Contlatante pagará ao
Contratado a inportância calculada pela úl.tima va!j.aÇão coohecida, liquldando a diferenÇa
correspondente tão logo seja divulgado o indice definltivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cálculo rêferênte ao reajustamento de preÇos do valor remanescente, aemple
que este ocorler.
19.5.Nas aferiÇões finais, o lndlce utilizado para reajuste será. obrigatoriamente, o definitivo.
19.6.Caso o indice êstabêlecido para rêâjustamento venha a ser extinto ou de quafquer forma oão
possa mais ser utilizado, será adotado,
IegisfaÇáo êntâo êm vigo!.
19.7.Na ausência dê previsão legaI quanto
oficial, para rêajustamento do preÇo do valor remanesceDte, por meio de têrmo aditivo
19.8.o reajuste podêrá ser xealizado por apostilamento.

20 .0 . DÀs DrsPosrÇoEs GERÀrs
20.1.Nâo será dêvida aos ploponentes pê1â efaboraÇão e/ou âplesêntâção de documêntação relativa
ao certamê, qualquer tipo dê j-ndenizaÇão.
20.2.Nênhuma pessoâ flsica, ainda quê crêdenciada por procuraÇão legal., poderá rêpresentar nais
de r]ma Licitante.
20.3.4 presente licitaÇão somente podêrá vi! a ser revôgada por razôes de lnteresse público
decorrente de fato supêrvêniente devi-damêntê comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício ou por provocaÇão de terceiros, Ínediante parecer escrito e devidamente
fundamentado,
2O.4.Caso as datas previstas para a realizaÇáo dos eventos da presente licitaÇão sêjam decl-aradas
fêriado e nâo havêndo ratificaÇão da convocaÇâo, ficam transferidos automaticamente para o
prlmeiro dia úti] subsequente, no mêsmo 1oca1 e hora anteriormente plevistos'
20.5.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar â
quafquêr tempô a execução dâ contrataÇão, ciêntificando devidamentê o contratado.

em substituj.Çáo, o que vie! a ser dêtê rminado pe 1a

indice substituto, as partes elêgerâo nov e



2A.6.Decaírâ do direito dê impugnar pelante o ORC nos termos do prêsêntê instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sêm objeção, vênha a aprêsêntar, depois do julgamento, falhas ou
iiregulaiidadês que o viciaram hipótesê êm quê tal comunicado não terá efeito de recurso.
20.7.Nos valores apresentados pêlos licitantes, já deveião êstar incluídos os custos com
aquisiÇão dê matêrial, mão-dê-obra utilizadâ, impostos, encargos, freles e outros que venham a
incidir sobrê os rêspêctivos preÇos.
20.B.As dúvidas surgidas após a aprêsêntação das propostâs ê os casos omissos nêstê instrumento,
ficarão única e exclusivamênte sujêitos a interpretaÇão do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo
ou a autoridadê supêrior do ORC, em quafquêr fâse dâ licitaÇão, a promoção dê diligência
dêstinada a êscfarecer ou a complementar a instrução do processo,
2A.9.Para dirimir controvérsias decorrêntes destê certamê, excluído qualquer outro, o foro
compêtente é o da Conalca de Itabâiêna.

Mogeiro PB, 2 e Àqosto de 202L.

ELÀVIÀNO CLEBSON JO
P reg ro Oficiaf
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREPEITUR,À MUNICIPÀl DE MOGEIRO

COMISSÃO PERT'íÀNENTE DE LIcITÀÇÃo

ÀNEXO t

TERMO DE

PREcÃo PREgENcTÀr N" OOO31/2021

REFERÊNCIA _ ESPECI EICAÇÕES

1.0. DO OBJETO
1,1.Constitui objeto desta licitaÇâo: coNTRÃÇÃo DE EMPRESA ESPECTALIzADÀ DE TEcNoLoGTA DA
INFORMÀÇÃO PÀRÀ LOCAÇÃO E MÀNUTENÇÃO DE SÍSTEMAS INEORMÀTIZADoS DE CoNTABILIDÀDE PÚBLlcÀ, FoLHÀ
DE PAGAMENTO E AX,RECÀDÀÇÃO DE TRIBUTOS, L]CENÇAS DE SOFTWARES P,ABA ATENDER As NECESSÍDADES DA
PREEEITURÂ MUNICIPAL DE MOGEIRO.

2. 0 . JUgtIFTCÀrI\rÀ
2.1. Considerando as necessidades do ORC. ten o presente termo a flnatidade
e adequadamente, os procêdimêntos necessários para viabiLizar a contrataÇão
2.2.Às caracteristicas e especificaÇões do objeto ora licitado são:

cóDrco DrscRrr,ÍrNAÇÁo
1 SisFolha e Contrdcheque Online: O SoILwêre realiza, com Lotar ellcác1a,

os cálculos salariais, incluindo adiantâmento, férias7 controle de.
êmpréstimos consignâdos, prineira e segunda parcefà do 13' sa1ári.os,:
!escisôes, leajustes e folhas extras. Todos os processamentos são
gerenciados por lotes que facifitam a administraÇão dos vâ1ores
financeiros da folha. O Sistema de Emissão de Contracheques Onfine, ten
como objetivo, disponibilizar os comprovantes de rendimentos dos

I servidorês usando a rede muDdiaf de conputadores (internet) e convêrgindo
: em uma única solução tecnofógica eflciêncla, comodidáde, segurança e
, e ficácia.

2 SisArrecadaÇão: Possrbil.r!a o con!ro1e de toda a aÍ!ecadaÇão dos
municipios, tais como: IPTU, ITBI, êntle outros, facilitãndo o processo
de recolhinento de tributos. Tanüém ofelece a possibilldade de integlar
o sistêma de Dota fiscal eletrônica. SisPortat do Contribuintêr É o
serviÇo d-isponibilizado pe.Las prefeituras onde o contribuinte pode

I consuftar seus dados constantês no cadastro de contaibuintês, bem comol
vlsuafizâr suas declaraÇÕes ê pagamentos de tributos efetuado,:
autênticaÇão dê notas fiscais utilj.zando o oRCODE, neqociaÇâo de dlvidas
e certidões negativas de débito.

PE - Particj-pação Exclusiva únlepp: ert. 48, r, da Leí 123/06

de
êm

defj.nir, técnica

UNIDÀDE

MÊS

QUÀ}ÍTIDÀDE PE
3ME

MES 3 l,lE

de2.3,Pata o item com a indicação "ME" a participaÇão é exclusiva a Microêmprêsas ê Empr
Pêquêno Porte. nos termos da legislaÇâo vigêntê.

3 - O.OBRrGÀçôES DO CONTRàTÀDO
3.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernêntes à legislação fiscal.
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qua1 que
títuLo, perante seus fornêcêdorês ou têrceiros êm razão da exêcução do objêto contlatado.
3.2.Substituir, arcando com as despêsas decorlentes, os rnateriais ou serviços que apresentarem
altelaÇôes, deterioraÇões, impêrfêiÇõês ou quaisquer irrêgularidades discrêpantes às exigências
do instrumento dê ajuste pêctuado, ainda quê constatados após o recebimento e/ou pagâmento.
3.3.Nâo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contr:ataÇáo, salvo nediante prévia
ê êxpressa autorização do Contratante.
3-4.Manter, durante a viqência do contrato ou outros instrumentos hábels, êm conpatibilidadê
com ãs ôbrigaÇóês assl.nnldas, todas as condiÇôês de habilitaÇão e qualificaÇão êxigidas no
respêctlvo procêsso l-icitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre
que sol icitado.
3.5,Etnitir Nota Eiscal corrêspondêntê à sêde ou filiaI da empresa que aprêsêntou a docunêntaÇão
na fase de habilitaçâo.
3.6.Executar todas as obrigaçõês assumidas con observância a melhor técnlca vigente, enquadrando-
sêr rigorosamente, dentro dos prêcêitos l-egais, normas e espêcificaÇões técnicas
correspondentes .

/I.O.DO CRITERIO DE ÀCEIIÀBILIDÀDE DE PRAçOS
4-1.Hâvendo proposta ou lance vêncedor com valor para o respectivo j,tem relacionado acima, na
coluna código:
4.1,1.Con indícios que conduzam a unra presunçáo relativa dê inexequibil-idade, pêl-o crité!j.o
definido no Art. 48, 1I, da Lêi 8.666/93, em tal situaÇão, nâo sêndo possivel a imediata
confirmaçáo, poderá ser dada ao licitante a ôpôrtunidade de dêmonstrar a sua exequibilidade,

ô



sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) di.as úteis para comprovar a viabilidade
conforme parâmêtros do nesmo Alt, 48, II, sob pena de desconsideração do item.
4.2.SaIienta-se que tais ocorrências não dêscl.assificam automaticamente a proposta,
o caso, apenas o item correspondente.
4.3.os lancês vêrbais seráo efetuados êm unidade monetária nacionaL,

dos preÇos,

quando for

5. O.I.íoDELO DÀ PROPOSTÀ
5.1.É parte intêgrantê deste Termo de Referência o modêIo dê proposta dê prêÇos corrêspondêntê,
podendo o .Iicltante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja
devidamente prêeôchido. conforme faculta o instlumento convocatório - Ànexo 01.

GILVAN FERREIBÂ DE L I}44
SECRETÁRIO
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ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ

ÀlfExo 01 Ào TERr,o DE

PREGÂo PRESENCTAL N.

coDrco
1

RrrEpÉircrÀ - PRoPosrÀ

a0031,/2021

PROPOSTÀ

REE. : PREGÃO PRESENCIÀT N' OOO31/2021

OBJETO: CONTRAÇÂO DE EMPRESA ESPECIÀLIZADÀ DE TECNOLOGIA DA INEORMÀÇÃo PÀRA LoCAÇÃo E MÀNUTENÇÃo
DE srsrEMAs lNEoRMATrzADos DE coNTÀBTLTDADE púBLrcA, FoLHA DE PÀGÀMENTo B ARRECADAÇÃo DE
TRIBUTOS, LICENÇAS DE SOETWARES PARA ATENDER AS NECESSIDÀDES DÀ PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGETRO.

PROPONENTE:

Prezados Senho res,

Nos têrmôs da llcitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

: DrsciÍi.EnàÇÂo
,sisEolha e contracheque online: o Software lealiza,
:com total eficácla, os cálculos safariais, incfuindo
iâdiântamento, férias, contro.Ie dê ênpréstimos
'consignados, primeira e segunda parcefâ do 13o
salários, rescisões, reajustes e folhas extras.
Todos os processamentos são gelenciados por fotes
quê facilitam a adnlinistração dos valores
financeiros da fo]ha. O Sistema de Emissão de
rcontracheques online, tem como objetivo,
disponibllizar os comprovantes de rendimentos dos
servidores usando â rede mundial de computado!es
(internet) e convelgindo êm urna única soluÇáo
tecno-Iógica eficiência, comodidade, seguranÇa e
eficáciâ.
sisÀrrecàdaçio: Possibi liLd o conLro.Le cle Loda a

arrêcâdâÇão dos nun.icÍpios, tais como: IPTU, ITBI,
entre outros, faci-Iitando o plocesso de lecolhimento
de tlibutos. Tâmbêm oferêce a possibilidade de
.integlar o sistema dê notâ fiscai, el,etrônica.
isisportal do contribuinte: É o serviço
:disponibif izado pelas preieituras onde o
contribuinte pode consultàr seus dâdos constantes
no cadastro de contlibuintês, bem como visualizar
suas decfarâÇões e pagamentos de tributos êfetuado,
:autênticaÇão de notas fiscais utilizando o gRcoDE,

:negociaÇâo de dlvidas e certidões negativas de
idébito.

VÀLOR TOTAL DA PROPOSTÀ RS

QUNTIIDÀDE PREÇO UNIT. PREÇO TOTÀ,-
3

UNIDÀDE
MÊs

2 MES 3i

PRÀZO - Ítem 5,0
PÀGA.ITENTO - Iten 18.0:
VÀLIDADE DA PROPOSTA - Iten 8.0

CNPJ

Rêsponsáve1

de

PREFE ITTJR,À I{I'NICIPÀI DE MOGEIRO
coMrssÂo pE RMjÀI{E NTE oe r,rcrr.e.çÀo

/de

\l,r
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FOLHÀ 01,/ 02

ESTÀDO DÀ PÀRAÍBÀ
PRIEEITURA MI'NICIPÀI DE MOCEIRO

cot'ÍrssÀo PERI'íÀNE}ITE DE LICITÀÇÀO

ÀlrExo rr - pREêÃo pRrgENcI.AJ, No ooo31/2021

MODELOS DE DECLARÀÇÔES

RET.: PREGÃO PRESENCIAL N' OOO31/2021
PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

c - DECIÀRÀÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7ô, Incj.so XXXIII, da CF
da Lei 8.666193.

O proponente acima qualificado dêc1ara têr conhecimênto e acêitar todas as cIáusulas do
respectivo instrumênto convocatório ê submêter-se as condiÇões nel"e estipuladas.

l- Art.27, Inci.so

a

3.0 - DECLÀRÀÇÁO de submeter-se a todas as cláusulas e condiÇôes do correspondente instrumento
convocatório,

O proponente acina qualificado, sob penas da Lei e em acatâmento ao disposto no Art. ?o inciso
xxxIII da ConstituiÇão Eederal, Lei 9,854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu
quadro de pês5oa1, funcionários menorês de dêzoito anos em trabalho noturno, perigoso oLt
iosalubrê e nem mênorês de dêzessêis anos, em qualquer trabalho; podendo existlr mênores, a
paitir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da fegislaÇão vigentê.

2.0 - DECLARÀÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito
IicitaÇão.

participaÇáo na

Conforme exigência contida na Ler A,666/93, Àrt. 32, §2", o proponente acima quâllficado, decl-ara
não hâver, até a presente data, fato impeditj.vo no que diz respeito à habilitaÇáo/partici-paÇão
na presente ficitação, oão se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando cientê da
obrigatoriêdade dê informar ocorrências postêriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo
penalidade de declaraÇáo de idoneidade no âÍüito da administração Fedêrafr Estadual, Muni"cipal
ou do Distrito Eederal, arcando civil e crimlnalmente pela presente afirmação,

Local e Datâ.

NOME,/AS S INATURA/ CARGO

Representante legal do proponente.

-
,.s

-'faagtc

tffiít
t-

oBSERVÀÇÃo:
Às DECLÀRAÇóES DEVERÀo sER ELÀBoRÀDAS EM pÀpEL TrMBRÀDo Do LrcrrÀNrE, QUANDo EoR o cÀso.
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FOLHA 02/02
REF.: PREGÃO PRESENCIÀI N' OOO31/2021
PREFEITURA MUNICIPÃL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0

Local ê Data,

DECLÀRÃÇÀo dê êl-aboração indêpendente dê proposta.

(identificaÇão completa do repiesentante do licitante), como replesentante devidamente
constituido de (identificaÇão completa do Iicitantê ou do consórcio) , doravante denominado
(lici-tante/consórcio), pala fins do disposto no itêm ?.5.1. do Edital do Pregâo Presencial no
OAO3I/2021, declara, sob as pênas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que :

a) a proposta apresêntada para participar do Pregão Presencial o" AAA3I/2021 foi êlaborada de
manêira independênte pêlo licitantê, e o contêúdo da proposta não foi, no todo ou êm pârte,
dirêta o indiretamente, informado, discutido ou rêcêbido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Prêgâo Presencial i' A0A3l/2021, pôr qualquer mêio ou por qualquêr pessoa;

b) a intenÇão de aprêsentar a proposta elabor:ada par:a participar do Prêgão Presencial no
0A031/2021 náo foi infomada, discutida ou rêcêbida de qualquer outro participante potenciaf ou
de fato do Pregão PresenciaL n" 00037/2021, por qualquer mej-o ou po! qualquer pessoa;

c) que náo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pêssoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregào Preaencial no 00031,/2021 quanto a participar
ou não da refêrida llcitação;

d) que o conteúdo da ploposta apresentada para participar do Plegáo Presencial o' 00031/2A21
náo sêrá. no todo ou em parte. direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualgue!
outro participante potencial ou de fato do Preqâo Prêsencial D" 0OO3l/2021 antes da adjudicaÇão
do objeto da referida IicitaÇào;

e) que o conteúdo da ploposta apresentada paia participaÇão do Pregão Presenciâ1 o" 0AA37/2027
não foi, no todo ou en partê, direta ou indiretamente, discutido ou rêcêbido de qualquer
inteqrante da Prefeitura Municipal de Mogeiro antes da abertura oficial das proPostas; e

f) quê está plenamênte ciente do têor ê da extensâo dêsta dêclaração e que dêtém plenos poderes
e infornaÇÕes para f i rmá- Ia.

NOME,/ÀSS INATIRÂ/CARGO
Rêpresentante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLÀRÀÇÕES DEVERÃO SER EI,ABORÀDÀS ÊM PAPEL TIMBRADO DO LICITÀNTE, QUANDO EOR O CASO

\
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PREEEITUBÀ MT.INÍCIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÃo PERMÀNENIÉ oc r,rcrreçÂo

âNExo rrr - pRscÃo pREsENcrÀ! N" ooo31,/2021

MoDELos DA DEcLÀxÀÇÃo DE REGULÀ.RTDADE - HÀBrLrrÀÇÀo

REE. : PREGÀO PRESENCIÀL N. OOO31/2021
PREFEITURÀ MUNÍCIPAL DB MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLÀBÀÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art, 4o, Inciso VII, da Lei
l0 .520 /02 .

O proponente acima qualificado, declala, em conformidade com o disposto no Art. 4o, Inciso VII,
da Lêi 10.520/02, que está apto a cumprir p1ênamente todos os requisitos de habilitaÇáo exiqidos
no respectivo instnmênto convocatório que rege o cêrtame acina indicado.

LocâI e Data.

NOME,/ÀS S INÀTURA/ CÀRGO

Representante legaf do proponente.

oBSERVAÇÃo:
A DEcLÀRÀÇÃo DEVERÁ sER Er,ÀBoRÀDÀ EM pÀpEL TIMBRÀDo Do LrcrrÀNTE, QUANDo FoR o cÀso.
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ESTÀDO DÀ PÀB,AÍBÀ
PREEEITUAÀ MUNICIPÀI DE MOGETRO

CO!,'ISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

À}IEXO rv - PREGÃO PRESENCIAT lIO OOO31,/2021

MINUTA DO CONTRÀTO

PREGÃO PRESENC!À! No OOO31,/2021
PROCESSO ADMINISTRÀT]VO NO PP OOO31/2021

coNTRÀto No: ..../...-cPL

por .,.. .esidente ê domicifiado Dâ ....r
CPE no . Carteira de ldentidade
as partes contratantes assinar o prêsentê

TERMO DE CONTRATO QUE BNTRE 51 CBLBBRÀM À PREEEITURÀ MUNICIPÃL DE

MOGEIRO E ., PÀRÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRÍMINÀDO
NESTE INSTRUMENTO NÀ EORI.4A ABAIXO:

Pelo plesente instrumento de contrato, de um .lado Prêfeitura Municipal dê Mogeiro - Av.
Prêside te João Pessoa, 4f - Ceôtro - Mogeino - PB, CNP.I n' 08.866.501,/0001-6?, nestê ato
rêpresentada pelo Prefeito Antonio José Fêrrêira, Brasileiro. Empresario, residente e
donicilj-ado na Siti.o Pintado de Cina, 138 - Ãrea Rural - Mogej-lo - PB, CPE n' 840,199,644-91,
Cartêirâ dê Identidadê n' 3360118 SSPPA, doravantê simplêsmentê CONTRÀTÀNTE. e do outro lado

neste ato represêntado

oo . . . ., doravante simplesmente CONTRATÀDO, decidiram
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiçôês

.., CNPJ n"

CIJ{USULÀ PRI].'EIRÀ - DOg FUNDÀ}'ENTOS:
Este contrato dêco!rê da licitação modalidade Pregáo PresenciaT n" AOO3I/2021, processada nos
termos da Lei Federal n' 10,520, dê 17 de Julho dê 2002 e subs idiariamente a Lei Federal no
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complemeotat í\a 123, de 14 de Dezenblo de 2006; Decr.eto
Municipal no 016, de 10 dê Novêíücro de 2006; e leglslação pertj.nente, considêradas as aLteraÇões
posteliores das referidas norrnas.

CIÁI'SUI,À SEGUNDÀ - DO OB.'ETO:
o prêsente contrato tem por objeto: coNTRÃÇÁo DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TECNOLOGlA DA
INFORMÀÇÃO PARÂ ],OCAÇÂO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTORMATIZADOS DE CONTAB]LIDADE PÚBLICA, EOI,HÂ
DE PÀGÀMENTO E ARRECADÀÇÃO DE TRIBUTOS, LICENÇAS DE SOFTIíARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO.

o sêrviÇo deverá ser executado rigorosamênte de acordo con as condiÇões expressas nestê
i-nstrumento. propostê âprêsentada, especificâÇôês técnicas co r respondênte s , procêsso de
ficitação modalidade Prêgâo Presencial n' 00031/2021 e instruÇões do Contratantê, documentos
essês que ficam fazendo partes intêgrantês do prêsente contrato, indêpendente de transcriÇão; e
sob o reqrme dê empreitada por pleÇo unitário

cúUsulÀ TERCEIRÀ - Do \IÀLOR E PREÇOS:
O valor totâf dêstê contrato, a base do prêÇo proposto, é de RS (...)

crÁusuÀ QUÀRTà - Do REA.IUSTÀ!.{E!Í[O EM SE!(TTDO ESTRTTO:
os prêços cootratados sãô fixos ê irreajustáveis no plazo de ulh ano
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediantê solicitação do Contratado, os preÇos poderão
sofrer reajustê após o ioterlegno dê !m ano, na mêsmâ proporÇão da variaÇão vêrificada no IPCA-
IBGE acumutadoi tomando-se por base o mês dê apresêntaçâo da respectiva ploposta, exclusivamente
para as obrigaçõês iniciadas e concluldas após â ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsêquêntes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sêrá contado a partir dos
efeitos finâncêiros do ú1timo reajuste.
No caso de atraso ou náo divulgaÇão do indice de rêajustamênto, o Contratante pâgârá ao Contratado
a importância calculada pela última variaÇão cônhecida, liquidando a diferênça corrêspondênte
tão logo sêja divulgado o lndice dêfinitivo. fica o Cootratado obrigado a apresentai memória de
cálculo referente ao rêajustamento dê preços do valor rêmanêscentê, sempre que este oco!!ê!.
Nês aferiÇõês finais, o Índicê utifizado para rêajustê sêrá, obrigatoriamentê, o defj.nitivo.
Caso o Índice estabelêcido para reajustanento vênhâ a sê! extinto ou de qualquer forma não possa
mais sêr utilizado, será adotado, em substituiçáo, o que vier a ser determi"nado pe-Ia Legislação
entáo em vigor.
Na ausência de previsão legaI quanto ao indice substituto, âs pârtês êl.egerão novo indice
oficial, para rêajustamento do prêço do valor remanescente, por mêio de termo aditivo.

!-,



O rêajuste poderá sêr realizado por apostilamento.

cúugu.À eurN!À - DÀ DorÀÇÃo:
As dêspêsâs correrão por conta da seguinte dotaçâo, constante do orçamento vigente:
Reculsos Próprios do Municipio de Mogeiro: LE,I 34A/202A 02.010 GABÍNETE DO PREIEITO 02.020 SEC
DE ÀDMINÍSTRAÇÃO E PÀLNEJAMENTO 02.O3O SEC DE EDUCÀÇÃo, CULTURÀ, ESPORTE, IÀZER E TURIST4O 02.O4O
sEc MUNrcrPÀL DE SAÚDE 02.050 sE. DE ÀÇÃo socrAl E!.ÍAs 02.o7o sEC. AGRrc. MEro AMBTENTE, pEscA E
PECU 02.080 SEC. DE INDUST. COMERCTO E rNERÀ ESTRUTURA 02.140 SECRE?RTA DE ErNÃNÇAS
3.3.90.39.00.00 001 ouTRos SERV. DE TERC. PESSOA ,lURlDrCA 3.3.90.40.00.00 OO1 SERVrÇOS DE TECN.
DÀ INFOMRÂÇÃO E COMUNICAÇÃO_PJ

CIÁUSULÀ SEXIÀ - DO PÀGÀI'íEIÍTO I

O pagamento será efetuado mediante processo regular ê em obsêrvância às normas
adotados pelo Contratantê, da seguintê manêira: Para ocorrêt no plazo de trj-ota
do periodo de adimplemento.

cúusul À sÉrnaÀ - Dos pRÀzos E Dà vrcÊNc!À:
Os plazos máxir0os dê inlcio de etapas dê êxecuÇão e de conclusâo do objeto
admitem prorrogaÇão nas condiÇôês e hipóteses prêvistas oo Àrt. 57r S 1o, da
abaixo indicados e serão considerados da assi.nâtura do Contrato:
a - Inicio: Ímêdiato;
b - Conclusão: 3 (três) meses,
À vigência do prêsentê contrato será dêtêrminadâ: até o final do exercicio
considerada da data de sua assinatura; podendo sêr prorrogada nos termoa
a.666/93.

ê Procedimentos
dias, contados

oxa contratado, que
Lêi 8.666l93, estão

financeiro de 202L,
do Art, 57, da Lei

cúusulÀ oITAvÀ - DÀg oBRIGÀÇõE9 Do coNfR,ATÀNÍE:
a - Efetuar o pagamento rêlativo a execuçáo do serviço efetivamênte realizado, de acotdo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Ploporcj-ona! ao Contratado todos os meios necessários para a fief execuÇão do sêrviço
contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquêr irregularidade encontrada quanto à quaLidade do
sêrviÇo, exercendo a maj.s ampla e completa fiscalizâÇão, o que não exime o Contrâtado de suas
responsabi.Iidades contratuais ê fêgais;
d - DesigÍnar representantes com atribuiÇõês dê Gêstor e Eiscal deste contrato, nos termos da
norma vigêntê, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua exêcuÇão, respect ivamente,
per1nitida a contratação de tercêiros par.a assistência e subsídio dê informaÇóes pertinentes a
essas atribuições.

cúusgLÀ NoNÀ - DÀs oBRrGÀÇõEs Do coNrRÀÍÀDo:
a - Exêcutar devidamente o serviÇo dêscrlto nâ C1áusu]a côrrespondênte do prêsênte contrato,
dentro dos mêlhores parâmetros dê qualidadê estabêIecidos para o ramo de atividâde relacionada
ao objêto contratuaf, con observância aos plazos êstipu.Lados;
b - Responsabilizâr-se por todos os ônus ê obriqaÇôês concernêntes à legislação fiscal. civil,
tributária e trabalhista, bem como por tôdas as dêspesas e compromissos assumidos, a qualquêr
títu1o, pêrante seus fornecedorês ou terceiros em razão da execuÇâo do objeto contratado;
c - Mântêr preposto capacitado e idôneo, acej-to pê10 Cootratantê, quando da êxecuÇão do contrato,
que o represente integralnente ein todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a flscalizaÇão do Contratante devendo prestar os informês ê
esclàrecimentos solici rados ;
e - Será responsáve1 pelos danos causados diretamênte ao Contratante ou a têrceiros, decorrentes
de sua culpâ ou dolo na exêcução do contrato, não êxcluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalj-zação ou o acompanhanento pelo ór:gão intêrêssado;
f - Náo ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em partê, o objêto deste instrumen
o conhêcimento e a devida autorizâÇáo exprêssa do Contratantê;
g - Manter, durantê a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇões ass
todas as condições de habilitaÇâo e quâlificaçâo exigidas no respectivo processo Licit

t sêm

at rr_
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado

cLiiUsT,Í,A DÉCIMÀ - DÀ ÀITERÀÇÃO E RESCISÃO:

cTáUsu.À DÉCN,À SEGI,IDÀ - DÀS PENÀTIDÀDES:
À recusa injusta em dej-xar de cumprir as obrigaÇóes assumidas ê precêitos legais, sujêitará o

Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades plevistas nos Àrts. 86 e 87, da

Estê contrato podeiá sêr â1têrado com a devida justifi-cativa, unilatêralmente pelo Contlatante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será resc-indido, de pleno
dirêito, conforme o disposto nos Arts. '77, '78 e f9, todos da Lei 8,666/93.
O Contratâdo fj-ca obrigado a aceita!, nas mesmâs condições contratuais, os acréscimos ou
supressões quê se fizerem nos sêlviÇos, até o respectivo limitê fixado no Art. 65, § 1" da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá êxceder o linite estabelêcido, salvo as sup!êssôes
rêsultantes de acoido cêl-ebrado entre os contratantes.

cu(ugul.À DÉCD,À PRN@IRÀ . DO RECEBI},ENTO;
Executado o presentê contrato e observâdas as condições dê adimpfemento das obrigaÇóês pactuadas,
os procêdimentos ê prazos para rêceber o seu objêto pelo Contratantê obêdêcêrâo, conforme o

caso, às disposiçõês dos Àrts. '73 a'76, da Lei 8.666193.



Lei 8.666/93: a - advêrtência; b - mufta de mora de 0,5t (zêro virgula cinco por cento) aplicada
soble o valo! do contrato por dj-â dê atraso na eDtrega, no inicio ou na execuÇáo do objeto ora
contratado; c - multa de 109 (dez por cento) sobrê o valor contratado pela inexêcuÇão total ou
parc.ial do contrato; d - simultanêamênte, qualque! das penalidadês cablvêis fundamentadas na
Lei 8.666,/93 e na Lei 70.520/02.
Se o va]or da multa ou indênizaÇâo devida não fo! recolhldo no prazo dê 15 dias após a comunicaçâo
ao Contratado. se!á automatlcamente descontado da primeirâ parcêIa do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios dê 18 (um po! cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judiclâImêntê.

crÁusuÀ DÉcr!íÀ TERCETRÀ - DÀ coMpENsÀÇ.Áo FrNÀNcEtRA:
Nos casos de evêntuâis atrasos de pagamênto nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compênsaçáo financeila,
dêvida dêsdê a data limite flxada para o pagamento âté a datâ correspondente ao efetivo pagamênto
da parcela. Os encargos morató!ios devidos em razão do atraso no pagamênto sêrão calculados con
utilizaÇão da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encarqos moratórios; N: núrAêro de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
ser paga; e I = índicê dê compensâçâo financeirâ, assim âpurado: I: (Tx + 100) + 365, sendo TX
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo lodice
adotado pelo Governo Eedêra1 que o substitua. Na h.ipótese do referido índice estabelecj.do para
a compensaÇão financeira venha a sêr êxtinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotâdo, êrn substituiÇão, o que vie! a ser determinado pefa leg-is1aÇáo entáo em vigo!.

crÁusgt À DÉct}aÀ euÀRrÀ - Do FoRo:
Para dirimir as quêstões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comalca de
Ítabai.ana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o
assinado peLas par:tes ê por duas testemunhas.

TESTEMUN}1ÀS

presente contrato em 02(dua§) vias, o qual vai

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de

PELO CONTRÀTADO

I s


