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EDIIÀL - Licitação
PROCESSO tDMTNtSTRÀrn O Nô PP 00031,/2021
r.rcuAçáo No. ooo31/2021
MODÀTIDÀDE: PREGÃO PRESENCIÀT
rIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do certa.Íne:
PREFEITUB"A MUNTCIPÀL DE MOGEIRO
Av. PRESTDENTE JoÃo pEssoÀ, 4? - cENTRo - MoGErRo - pB.
CEP: 58375-000 - E-maiI: licitacaomogeiroeuol. com. br - Te1.: (83) 3266),033.

ObservaÇão i
C.rt ú. r.rtrito i prrticip!Çeo d. Micro.Epr.$a, Eryr.aa8 d. Pêqu.no Porta e Equip$rdor, nos
ternos da legislaÇão vigente,

o Órgão Realizador do certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-67, doravante
d.n@lnado rirylatDanta OBC, torna públi.co para conhecimento de quantos possam interessar que
fará realizar através do Pregoeiro oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 08:30 horas
do dia 28 de Seterüro de 202L no endereÇo acima indicado, Iicitação na nodalidade Pregão
Presencial o" 0003f/202!, tipo menor preço, e sob ô regime de enpreitada por preço unitário;
tudo de acordo com este instrumento e em obsêrvância a Lei FederaL no 10.520, de 17 de .Iulho de
2002 e subsidiariamente a Lei Eederal n'8.666, de 21 de .funho de 1993; Lei Complementar no 123,
de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal n' 016, de 10 dê NoveÍnbro de 2006i e legislaÇão
perEinente, consideladas as alteraÇões postêriorês das referidas normas; conforme os critérios
e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor ploposta para: CONIITÀÇÃO DE

EMPRESA EspEcrALrZADA DE rEcNol,ocrA DÀ TNEoRMÀÇÁo pÀRÀ LocÀÇÂo E MÂNUTENÇÂo DE srsrEMAs
TNFoRMÀTrzÀDos DE EoLHA DE PAGAMENTo E ARRECADÀÇÁo DE TRrBUTos, LrcENçAs DE soFTt,JAREs pARÀ

ATENDER AS NECESSIDÀDES DÀ PREEEITURÀ MUNÍC]PÀL DE MOGEIRO.

1.O.DO OBJlrO
1.1.Constitui objeto dâ presente licitaÇão: coNTRÀÇÃo DE EMPRESÀ ESPECIÀÍ,IZADA DE TECNOLOGIÀ DÀ

INFoR}4ÀÇAo PÀÀÀ LocÀÇÁo E HÀNUTENÇÁo DE SISTEMAS INEoRMATIZADoS DE FoLHÀ DE PAGÀMENTo E
ÃRREcÀDÀÇÃo DE TRIBUToS, LICENÇAS DE soETwAREs PARA ÀTENDER As NECESSIDADES DÀ PREFEITURÀ
MUNICI PÀL DE MOGEIRO.
1.2.Às especificaçôes do objeto ora licitado, encontraÍr-se devidamente detal.hadas no
correspondente Termo de Referência - Anexo I dêste Instrumento.
1.3.À contrataÇão acima descrita, que será processada nos termos deste instlumento convocatório,
especj-ficaÇões técnicas e informaÇóês complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifj.ca-se: Pela necesgidade da devida efetivaÇáo de selviÇo para supri! demanda especlfica -
coNTRÀÇÁo DE EMPRESÀ EspEcrALrzÀDA DE TEcNoLocrÀ DÀ TNFoRMÀÇÁo pÀxÀ LocÀÇÃo E MÃNurENÇÃo DE

srsrEMÀs rNFoRMATrzADos DE FoLHÀ DE pÀcAMENTo E AÀÀEcÀDÀÇÁo DE TRÍBUToS, LrcENÇÀs DE soETwÀREs
PARA ATENDER ÀS NECESSIDÀDES DA PRETEITURÀ MUNICIPAI DE MOGEIRO _, consideTada opoTtuna e
imprêscindÍvel, bem cono reLevant.e nedida de intêrêssê público; ê alnda, pela necessidade de
desenvolvimento de âçôes continuadas para a promoção de atividades pertinentea, visando à
maximizaÇão dos recursos em relaÇão aos objetivos progranados, observadas as diretrizes e metas
definidas nas ferramentas dê planejamento aplovadas.

2.o.Do LocÀ! E DÂrÀ E oe u'gucneçÂo Do EDrrÀt,
2.1.Os envelopes contendo a docunentaçáo relativa à proposta dê preços e a habilitaÇão pala
execução do objeto desta licitaÇão, deverão sêr entlegues ao Preqoeiro até as 08:30 horas do
dia 17 de Seternbro de 2027, no endereÇo constante do preâhbulo destê instrunento. Neste mesmo
IocaI, data e horálio será realizada a sêssão púb1ica para abertura dos referidos envelopes,
2.2.Informações ou escfarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos ho!ários norrnais
de êxpêdiente: das 08:00 as 12:00 horas. E-mail: IicitacaomogeiroGuoL , com. b!.
2.3.ouaIquer pessoa - cidadão ou licitante - poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório deste certame, se manifestada por escrito ê dirigidâ ao Prêgoeiro,
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para rêcebimênto das propostas.
2.4.Cabetá ao Pregoeiro, auxifiado pêfos sêtores rêsponsáveis pefa elaboração deste ato
convocatório e seus anexos, decidir sobre a pêtição no prazo de até 24 (vinte e quatro)
considerado da data em que foi devidamente .rêcebido o pedido,
2.5.À respectiva petiÇão será aplesentada da sequintê forma:
2.5.l.Protocotizando o oliginal, nos horários de expediente aci-ma indicados, exclusivamen
seguj.nte endereÇo: Av. Presidente João Pessoa, 47 - Cêntro - Moqeilo - PB.

ras,
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3.0
3.1

3.1

3.2
3.2
3.2

.DOg Er.ll{ElrTog PÀnÀ LrCrrÀçãO

.Àos participantes, serão fornêcidos os seguintes êlementosi

.1.ANEXO I - TERMO DE REPERÊNCIA - ESPECIFÍCAÇÕES;

.2.ANEXO IT - MODELOS DE DECIÀRÀÇÔES;

.3.ÀNEXO III - MODELO DE DECLARÀÇÃO DE REGULÀRIDADE _ HÀB]LITAÇÃO;

.4.ANEXO IV - MINUTÀ DO CONTBATO.

.À obtençáo do EdilaL poderá ser fej.ta da seguinte forma:

.1.Junto ao Pregoeiro: graEuitamente; e

.2.Pelos sites: 'íÍrw.mogeiro.pb.gov.brllicitacoes; wwlr,tce.pb.gov.br.

'I. O.DO SUPORTE I.EGAI.
4.1,Esta licilaÇão reger-se-á pela Lei Federal n" 10.520, de 17 de .tulho de 2OO2 e
subsidiariêmente a Lei Federal n'8.666, de 21 de llunho de 1993, Lei Complementa! n. 123, ê 14
de Dezerülo de 2006; Decreto Municipal no 016, de 10 de NoveÍr.bro de 2006; e legislaÇão pertinente,
consideradas as alteraÇões posteliores das leferj.das nornas; que ficam fazendo paltes integranteg
dêstê instrr..unento, independente de transcrição.

5. O.DO PRAZO E DOTÀçãO
5.1,O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas caraclerísticas e as
necessidades do ORC, ê que admite prorroqaÇão nos casos previstos pela Lej. 8.666/93, êstá abaixo
indicado e será considerado a partir da assinatula do Contrato:

Ínício: Imediato,
Conclusão: 3 (três) meses.

5.2.O serviÇo será executado de acoldo com as especificações definidas no collespondente Telmo
de Refe!êncj.a1, anexo a este instrumento.
5.3.o prazo de vigência do correspondente contrato será deterninado: até o final do exerclcio
financêiro de 2027, conaiderado da data de sua assinatura; podendo ser prorroqado nos têrmos do
Alt. 5?, da Lei 8.566/93.
5.4.4s despesas decorrentes do objeto deste certame, colrerão por conta da seguinte dotaçáol
Reculsos Próprios do Municlpio de Mogêiro: LE7 340/2020 02,010 GABINETE DO PREFEITO 02.020 SEC
DE ÀDMINISTRÀÇÃO E PAINE.'AMENTO O2.O3O SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURÀ, ESPORTE, LAZER E TURISMO O2.O4O
sEc MúNICIPÀL DE SÀÚDE 02.050 SE. DE ÀÇÃO SOCIAL EMÀS O2.O?O SEC. AGRIC. MEIO ÀMBTENTE, PESCA E
PECU 02.O8O SEC. DE INDUST. COMERCIO E INFRÀ ESTRUTURÀ 02.140 SECRETRIÀ DE FINÀNÇAS
3.3.90.39.00.00 001 ouTRos sERv. DE TERC. PESSOA JURTDTCA 3.3.90.40.00.00 001 SERVrÇOS DE TECN.
DÀ INFOMRÀÇÁO E COMIJNICÀÇÃO- P.J

6.O.DÀS COlrDrçôEs DE pÀRrICrpÀçÁO
5.1.Os proponentes quê desejarem participar deste cêrbame deverão entleqar ao Pregoêiro dois
envêlopes fêchados indicando, respectivamentê, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devj.danente
j-dentificados, acompanhados da respectiva declaraÇáo de crmplimento dos requisitos de
habilitaÇão, nos teÊnos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.À participaÇão neste certôme é restlita às Microempresas, Enpresas de Pequêno Porte e
Equiparados, nos termos da legislaÇão vigente.
6.3.Não poderáo participar os interessados çfue se encontrem sob o regime falimentar, emplesas
estrangeiras que náo funcionem no pais, nem aqueles que tenham sido dêclarados inidôneos pala
licitar ou contratar com a ÀdministraÇão PúbIica ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão
do direito de licitar ê contlatar com o ORC.
6.4.Os licitantes que desejarem enviar sêus envelopes Proposta de PreÇos e DocumentaÇão via
postal - com Aviso de Recebimento AR -, deverão renetê-los em tempo hábil ao endereÇo constante
do prêânbu1o deste instrumento, aos cuidados do Prêqoeiro - Flaviano Clebson Àlaújo. Não sendo
ligorosamente observadas as exigências deste j.tem, os respectivos envelopes não serão aceitos e
o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de palticipação no certame.
6.5.ouândo obselvada a ocorrêncj.a da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a
pêrmanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que
o licitante abdicou da fase de lances verbais,
6.6.É vedada à participação en consórcio.

?.0.Dà REPRTSENTAçÁO E DO CRTDENCITMBNTO
7.1.O licitante deverá se apresentar, para cledênciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso,
através de urn reprêsêntante, com os docrmentos que o credênciarm a ParticiPar deste plocedimento
Iicitatório, inclusive con poderes para formulação de ofertas e lances verbais. Cada licitante
credenciará apenas lnn rêpresentante que será o único admitido a intervir nas Íases do certahe
nâ form.r previ.sta neste instrumento, podendo ser substituÍdo pogteriormente por outro devidanente
credenciado,
'7.2.Paia o credenciamento deverão ser apresentados os sequintes docrmentos:
? .2. 1. Tratando-se do represenEantê lêgal: o instlumento constitutivo da eÍnpresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus
podêres para exercêr dirêitos e assunir obrigações em decorrência de ta1 j.nvestidula;
?.2.2.Tratando-se de procurador: a procuraÇáo por instrumento público ou palticular da qual
constem os necêssários poderes para formular vêrbalhêntê lances, neqociar prêços,
dêcIaraçôes, desistir ou aplesentar as razóes de rêcurso e praticar todos os dema
pertinentes ao celtame; acompanhada do corresPondente instrumento dê consti.tuiÇão da
guando for o caso, que complove os poderes do mandantê para a outorga. Na hipólesê de plo
sêja particular d.v.rá lar raoonh.cidâ a firúa @ cârtóaio do ralPactivo .Igm.tatio -
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?.2.3'o representante Ieqal e o procurador deverão identificar-se apresentando documento oficialque contenha foto.
?'3.Estes documêntos dêverão sê! entregues ao Prêgoeiro - antes do início da sessáo púbtica -en original, por quâlquer Processo de cópia autenticada por cartório competentê, pelo pregoeilo
ou menbro da Eguipe dê Apoio.
7.4.À nâo apresentação ou ainda a incorreÇão insanável de qualquer dos documentos de
credencianento inpedi!á a participação ativa do representante do licitante no presente certErme.Esta ocorrência não inabilitará sumariâmenLe o concorrente, apenas peldêrá o direito a
manifestar-se nas correspondentes fases do procêsso licitat.ório. Pala tanto, o p.egoêito recebe!á
regularmente do referido concorrente seus envelopês, declaraÇões e outros elementos nêcessários
à palticipaÇão no certame, desdê que aplesentados na forma definida neste instrumento.
7.5.No momento de abertura da sessão púbIica, cada licitante, por intermédio do seu representante
devidamente crêdenciado entregará ao Prêgoeiro, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte
documentação:
7 . 5. 1 , DeclarâÇáo de Elaboração Independente de proposta - Anexo II.
7 . 5. 2. Declaração dando ciência de que cumprê pIênamente os requisi.tos dê habilitaÇão, conforme
modêLo - Ànêxo IfI; ê
? .5. 3. comprovaçâo de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3" da Lei 123/06, sendo
considerado microenpresa ou empresa dê pêqueno porte e !ecebendo, poltanto, tratamento
diferenciado e simplj.ficando na forna defj.nida pela legj.slaçáo vigente. Ta1 comprovaÇáo poderá
ser feita através da apresentaÇão de qualquer um dos seguintes documentos, a criEério do
licitante: a) declaraÇão expressa formalmente assinada por plofissional da área contábi1,
devidanente habj-1itado, b) certidão simplificada eni.tida pela junta comêrciaI da sede do
licitantê ou equivalente, na forma da legislaÇão pertinênte. A ausência da refelida declaraÇão
ou certidão si.mplificada impedirá a participaÇão do licitante no prêsente certame.
7.5.3,1.O Pregoeiro poderá plomover diligência, na forma do Àrt, 43, S 3., da Lej. 9.666/931
destinada a eaclarecer se o Licitante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou
empresa de pequeno porte,
7.6.Quando os ênvelopes Proposta de PrêÇos e Docr.mentaÇão forem enviados via postaL, a
docunentação relacionada nos itens '7,5.1t '7,5.2 e 7.5,3 dêverá ser apresentada dêntro do ênvelope
Propogta de PreÇos.

8.0. t À PBOPOSTÀ DB PREçOS
8.1.4 proposta deve!á se! apresentada êm 01 (uma) via, dentlo de envelope lacrado, contendo as
seguintes indicaÇôes !o anverso:

PREEEITURÀ MUNICIPAI DE MOGEIRO
PROPOSTÀ DE PREÇOS - PREGÂO PRESENCTAT No. 00031/2021
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS deverá conter os sequintes e.l-ementos:

8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificaÇôes constantes deste instrumento e seus
elementos - Anexo I -, eÍn papeL tinbrado da empresa, quando for o caso, assinada por seu
representante legal, contendo no correspondentê item cotado i disc!iminaÇão e outras
caracterlsticas se necessálio, quantidade e valores unitário e total expressos em algarismos.
8.3.Será cotado um único preÇo pa!a cada item, com a utilização de duas casas decimais. Indicaçáo
en contrário êstá sujêita a correção observando-se os seguintes critérios:
8.3,1.Falta de digitos: serão acrescidos zelos;
8.3.2.Excesso de dlgitos: sendo o prineiro dlgito excedent.e menor gue 5, todo o excêsso será
guprinido, caso contrário haverá o arledondamento do dígito anterior para rnais e os dernais j.tens
excedentes suprimidos.
8.4.À Ploposta deverá se! redigj.da em 1íngua portuguesa e en moeda nacional, êlaborada com
clareza, sem alternativas, raauras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubrj-cadas e a última
datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valo! total da propost.a em algarismos,
dos prazgs de entrêga ou execuÇão, das condiÇões de pagamento, da sua validade que não podêrá
ser inferior a 60 dias, e outras informaÇões ê obsêrvâçõês pertinentes quê o licitante julgar
necessárias.
8.5.Existindo discrepância entle o preço unitário e o valo! totaL, resultado da nultiplicaÇão
do preÇo unitário pêIâ quantidade, o preço unitário prêvalecerá.
8.6.Fica estabelecido gue havendo dj.vergência de preços unitários para um mesmo produto ou
serviÇo, prevalêcêrá o dê menor valo!,
8,7.No caso de alteraÇão necessária da proposta feita pêIo Pregoeiro e sua Equipe de Àpoio,
decorrente exclusivamente de incorreÇões na unidade de medida util-izada, observada a devida
proporcional idadê, bem como na multiplicaÇão e/ou soma de valores, prevalece.á o valor colligido,
8.8.A não indicaÇão na proposta dos prazos de entleqa ou execuÇâo, das condiÇôes de pagamento
ou de sua validadê, ficará subentendido que o licitante aceitou integraLmente as dj.sposiÇôes do
ato convocatório ê, portânto, serão consideladas as determinaÇôes nele contidas para as referidas
êxigências não sendo suficiente moEivo para a dêscfassificação da proposta.
8.9,É facultado ao Iicitante, aprêsênta! a proposta no próprio nodelo fornecido peto ORC, desde
gue estêja devidamente preenchido.
8.10.Nas IicitaÇões para aquisição de mercadorias o participante j.ndicará a oligem dos
ofertados. À êvêntual falta da referida indicaÇão não dêsclassificará o Iicitante.
8.11.Será dêsclassificada a proposta que deixar dê atêndêr as disposições deste inst

dutos
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8.12. Fica facultado
PENDRIVE.

ao licitanle a apresentaÇão dâ proposta Eambém êm mídia, ou seja, em cD ou

9. O.DÀ EÀBI I.I TAÇÃO
9.1.os docuhentos necessários à habilitaÇão dos licitantes, deverão ser apresentados em O1 (utna)

, dentro de envelope lacrado, contêndo as seguintes indicaÇões no anvergo:

PREEEITURÀ MUNICIPAI DE MOGEIRO
DOCUMENTAÇÁO - PREGÁO PRESENCIÀL NO.
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00031/2027

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes êIementos:

9.2.PESSOA.]URÍDICÀ:
9.2.1.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
aplesentação de Cêrtidão Negativa de Débitos Trabathistas CNDr, nos termos do TÍtu1o VII-A da
Consol-idaÇão das Leis do Trabalho, aplovada pelo Dêcreto-Lei no 5.452, de 10 de naio de 1943.
9.2.2.Declaraçeo do licitante: de cump!inento do disposto no Art, ?", Inciso XXXJIJ, da
ConstituiÇão Federal - Art, 2'l , fnciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato imped*ôj.vo
no gue diz respeito à participaÇão na lj.citação; e de submeter-se a todas as cláusulas e
condiçôês do presênte instrumento convocatório, confoúne modeLo - Anêxo If.
9.2,3.Certidão negativa de falência ou concordata êxpedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data plevista para abertula das propostas.
9.2. 4 . ComprovaÇão dê capacidade de desempenho antelior satisfatório. de atividadê igual ou
assemelhada ao objeto da licitaÇão, feita através de atestado fornêcido por pessoa juridica de
direito público ou privado,
9.2.5.Prova de inscriÇão no Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica - CNP,f.
9.2.5,Plova de inscrição no cadastro dê contribuintes estadual ou municipal, !elativo à sede do
licitante.
9,2.'7.Ar-o constituLivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidêmente registrado, en se
tlatando de sociedades comerciais, e, no caso de sociêdades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus adminj.stradores. InscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociedades cj.vis,
acompanhada de prova de diretoria em exerclcio. Decreto de autorizaÇáo, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionâmento no País, e ato de registro ou autorização pala
fuDcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Reqistro
comercj-a1, no caso de empresa individual. Estas exigências não se aplicam ao licitante que,
quando da etapa dê crêdencianento no cêrtame, já tênha apresentado dê forma regular nos teãnos
do presente instrumento convocatório, a referida documentâção so.llcitada neste subitem.
9.2.8.BalanÇo patrimonial e demonstrações contábeis do úItj.no exercício social, já êxigíveis e
apresentados na forma da lei, com indicação das páginas correspondêntês do livro diárj-o eÍr que
o mesmo se encontra, bem como apresentaÇão dos competentes termos de abertura e encerraunento,
assinados po! plofj-ssional habilitado e devidahente reqistrados na junta comercial competente,
vedada a sua substituiÇão por balancetes ou balanços provisórios, Tlatando-se de empresa
constitulda há menos de uln ano, ou aquela gue ainda não tenha realizado o fechamento do seu
primeiro ano de existência no plazo legal, poderá apresentar o BalaÇo de Àbertura assinado por
profissional habilitado e devidamente registrado na junta cohercial competente,
9.2 . 9. Regularidade para com a Fazênda Federal - Cêrtidâo Negativa de Débj.tos Relativos aos
Tributos Federais e à Dlvida Àtiva da União.
9.2.10.Certidões negativas das Fazendas Estadual ê Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalentê, na forna da Iei.
9.2 . 11. ConprovaÇão de regularidade relativa ao Fundo de Galantj.a po! Tempo de ServiÇo - EGTS,
aplesentando o respectivo CerEificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Federal.
9.2.\2.Alval.á de localj.zaÇão e funcionamento e/ou decLaraÇão da Prefeitura do Iocal da sede da
Eirma, informando quê a mêsma funcj.ona no endereço mêncionado nos documentos.

9.3.Os documentos de Habilitação dêverão ser organizados na ordem dêscrita neste instluJnento,
precedj-dos por um lndice correspondente, podendo sê! apresentados em original, por qualquer
procêsso de cópia autenLicada por cartório conpetênte, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou publicaÇão en órgâo da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitanente
Iegívêis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou êntrelinhas, dentlo do prazo de validade, e
encerrados en envelopê devidanente lâcrado e indevassável. Por ser apenas umâ formalidade que
visa facilitar os trabalhog, a ausência do referido indice náo inabilitará o licitantê.
9.4.À falta dê qualquer documênto exigido, o seu vêncimento, a ausência das cópias devidanente
autenticadas ou das vias originais para autenticação pelo Plegoeiro ou mêmblo da Equj.pe de Apoio
ou da publicação en órgão na implensa oficial, a apresentação de documêntos de habilitaÇáo fora
do envelope espêcifico, tornará o respectivo licitante inabilitado. ouando o documento for
obtido vj.a InEernet sua Iegalidâde será comprovada nos endeleÇos êIêtrônicos correspondentês.
podêrá ser utilizada, a critélio do Pregoeiro, a documentaÇão cadastral de folnecedor, constante
dos arquivos do oRc, para comprovaÇão da autenticidade de elemêntos apresentados pelo Ii t ante,
quando for o caso.

10 . o . Do cRrúRto PÀnÀ in LGAl.tEllEo
10.1.Na seleÇâo inicial das propostas para j.dentificação de quais irão passar
verbais e na classificação final, obsêrvadas as êxiqências e procêdimentos e

a fasê de
definidos



instlumento convocatório, será considerado
correspondente item.
10.2,Havêndo igualdade de valores entre duas
disposto no Àrt. 30, § 2o, Inciso fI, da Lei
Iances verbais, 9e fará através de sorteio.

o critério de menor preço apresentado para o

ou mais propostas escriLas, e após obêdecido o
8.666/93, a classificaÇáo iniciaL para a fase de

11. O.DA ORDEM DOS TRÀBA'JBOS
11.1.Para o recêbimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma toIêrância de15 (quinze) minutos aPós o horário fixado. Encêrrâdo o prazo para rêcebinento dos envêlopes,
nenhum outro será acêito.
11.2.Dec1arada aberta à sessâo pública pelo Pregoeiro, se!á efetuado o devido credenciamento
dos i-nteressados. Somente participará ativahente da reunião tüí representante de cada licitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquêr pessoa que se interêssa!.
11'3.O não conparecimento do rep!êsentante de gualquer dos Iicitantes não inpedirá a efetivaÇáo
da reunião, sendo que, a siÍnples participaÇáo neste certane inplica na total aceitação de todas
as condiÇóes estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anêxos.
11.4.Em nênhuma hipótese será concedido prazo para a apresentaçáo de docr.unêntação e/ou
substituiÇão dos ênvelopes ou de qualquer elemento êxigido e náo aprêsentado na reunião destinada
ao recebimento das propostas de preços,
11'5.O Pregoeiro receberá dê cada replesentantê os envelopês Proposta dê PreÇos e DocumêntaÇão
e a declaraÇão, separada de qualguer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plênamente os
requisitos de habilitaÇão.
11 . 5 ' Posteriormente ab!i!á os envêIopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo juntamente
com a sua Equipe de Àpoio, conferindo-as quanto à validade ê cumprimento das exj-gênciôs
constantes no instlrmento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a documentaÇão
nelês contidas.
11.7. Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observaÇões polventura
formuladas pelos licitantes, dando-1hes ciência, êm seguida, da classificaÇão inicial, indicando
a proposta de neno! preço e aquelas em valores sucessivos e superiores em até dêz por cento,
lelativêmênte à de rnenor valo!, para cada item cotado, EntreEanto, se asgim julgar necessálio,
poderá divulga! o lesultado numa nova leunj,ão.
11.8.Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condiÇões acima dêfinidas,
serão classificadas as melhores propostas subsêquêntes, até o máximo de t!ês, quaisquer gue
sejam os preÇos oferecidos.
11.9.Em seguida, será dado início à etapa de apresentaÇáo de lances vêrbaig peLos representanteg
dos licitantes inicialnente classificados, que dêverão ser formulados de forma sucessiva, em
valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preÇo. Serão realizadas
tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta etapa poderá ser
interrompida, narcando-se una nova sessão púb1ica para continuidadê dos trabalhos, a critúrio
do Prêgoelro.
11.10.Não serão aceitos lances com vafores irrisórios, incompatlveis con o valor orÇado, e
deve!ão ser efetuados em unidade monetália nacional. A desistência em apregenta! Iance verbal,
quando convidado pefo Prêgoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o colrespondente item cotado e na nrnutenção do último preÇo apresentado, para
efeito dê classificaÇão final das plopostas.
11.11.Declarada encerrada a êtapa compêtitiva ê ordenadas às propostas, o Plegoeiro examinará a
aceitabilidade da prj.meira classificada. quanto ao objeto e vaLor, decidindo notivadamente a
respeito.
11,12.Sendo aceitável a proposta de menor preÇo, sêrá aberto o ênvelope contendo a docunentaÇão
de habilitaÇão somente do licitante que a tiver formulado, para confirmaÇão das suas condiÇôes
habj-l itatória s . Constatado o atendinento pleno das exigências fixadas no instluIrento
convocatório, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudi.cado o respectivo item,
objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso.
11.13.se a ofelta não for aceitáve1 ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias,
o Pregoeiro examina!á as ofeltas subsequenEes, na ordeh de classificaÇão, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assiÍn sucessivanente, até a apuraÇão
de rma proposta que atenda as disposj.Ções do instrumento convocatório.
11,14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocolrêncj.as
e que, ao finaL, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes prêsentes.
11.15.Em decorrência da Lei Complernentar 123/06, a comprovaÇão de legularidade fiscal e
trabalhista das nicroemprêsas e emplesas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando-ge o sêquinte procedimento:
11.15.1.Às microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participaÇão nesta
IicitaÇeo, deverão apresêntar toda a documentaÇáo exigida pa!a comprovação de regularidade
fiscal ê trabalhj,sta, dentre os documentos enumerados nêste instrumento pa!a êfeito de
Habilitação e integrantes do envelope DocumentaÇão, nesmo que esta apresente alguma restriÇão;
11.15,2,Havendo alguma restliÇáo na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegrurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momênto em que
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual Periodo, a critério do oRC, para a
rêgularizaÇão da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e enissão da eventuais
certidôês negativas ou positivas con efeito dê cêrtidão negativâ;
11.15.3.4 nâo-regularização da documentação, no prazo acima prêvisto, implicará decadência do
dirêito à contratação, sem prejulzo das sanÇões plêvistas no
facultado ao oRc convocar os Iicj.tantes remanescêntes, na ordem de classificação, pa!a as
do contlato, ou levogar a licitação.

Art- 81, da Lei 8.666/93, sendo
tura



11.16.os documentos apresentados pelos Iicitantes no cledenciahento ê os elementos constantes
dos envelopes ProPosta de PreÇos e DocumentaÇão que forêm abertos, se!ão retidos pelo pregoeiro
e anêxados aos autos do processo. No mesmo conEexto, o envelope DocumentaÇão, ainda lacrado, doLicitante desclassificâdo ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não for retilado por
seu representante Iêgal no prazo de 60 (sessenta) dias consecuEivos da data de homologaÇão dopresente certame, será sumariarnente destruldo.

12.O.DO CRrIÉRIO DE ÀCEITÀAILIDÀDE DE PREÇOS
12.1.Havendo proposta ou lance vencedor com valor para o respectivo item relacionado no Ànexo I
- Têrmo de Referência - EspecificaÇões, na coluna código:
12.1.1.Cotn indlcios que conduzam a uma presunÇão relativa de inexequibi lidade, pelo crltério
definido no Àrt. 48, rr, da LeL 8.666/93, em tal situação, náo sendo possÍvêt a imediata
confirmação, podêrá ser dada ao licitante a oportunidade de denonstrar a sua êxequibilidade,
sendo-lhê facuLtado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovâl a viabilidade dos pleÇos,
confoane parâmêtros do nesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do item.
12.2. salienta-se que tais ocorrências não desclassificai automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o i.tem correspondente.

13.O.DOS RECT RSOS
13.1.Declarado o vêncedor, qualquer licitante poderá manifesta-r inediata e motivadamênte a
intênção de !eco!re!, observando-se o disposto no Àrt. 4o, Inciso XVIII, da LeL 70.520/02,
13.2.O acolhimento do reculso importará a invalj.daçáo apenas dos atos insuscetíveis de
aprovêitamento.
13.3.4 falta de manifestação imediata e motivada do lici.tante importará a decadência do direito
de rêcurso e a adjudicação do objêto da licitaÇão pelo Pregoeiro ao vencedor.
13,4.Decididos os rêcursos, a autoridadê supêrior do ORC fará a adjudicaÇão do objêto da
licitaÇão ao proponente vencêdor.
13.5.O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro, devendo
ser protocolizado o original, nos horários normais dê expediente das 08:00 as 12:00 horas,
exclusivamente no sequinte endeleÇo: Àv. Presidente "foão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - pB.

14 . o.DA BOúOrOGÀçÀO E ÀDirUDrCÂçÃO
14.1.Concluido a fasê competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentaÇào
de habj.litaÇão e obaelvados os recursos porventura interpostos na forma da 1êgislâÇão vj.gente,
o Pregoeilo enitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, lemetêndo-o a
autoridade superior do ORC, juntômente com os elementos consEitutivos do processo, necessários
à AdjudicaÇáo e Homologação da rêspectiva IicitaÇão, quando for o caso.
14.2.A autoridade supelior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos
intêrêsses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o rêsultado
aprêsentado pelo Pregoeiro, levogar ou considera! nula â Licitação, desde que apresente a devida
fundamentaÇão exigida pela legislaÇão vigente, resguardados oE direitos dos licitantes.

15.0.DO CO!+TRÀÍ{'
15.1.Àpós a homologação pela autoridade supelio! do ORC, o adjudicatário será convocado para,
dêntro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimenbo da notificaÇão, assinar
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidadês permitidas
pela Lei 8.666/93, podendo o nesmo sofrer alteraÇões nos termos definidos pela referida norma.
15,2.Não atendendo à convocaçáo pa.a assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
vaLidade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventula tenha obtido como
vencêdor da l i.citaÇão.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vêncêdor não comparece! para assinatula do contrato
no plazo e condições estabelecidos, convocar os Iicj.tantes rêrulnêscentes, na oldem de
classificaÇão e sucessivamente, para fazê-lo eÍn igual prazo do licitanLe vencedor.
15.4.O contrato gue eventualnente venha a ser assinado pelo licitante vencedor. poderá ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente peLo Contrat.ante ou por acordo êntre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno dirêito, confonne o disposto
nos A!ts. '7'l | 18 e 79, todos da Lei 8.666,/93; e executado sob o rêgime de empreitada por preÇo
unitário.
15.5.0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesnas condições contratuais, os ac!ésc
supressões que se fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, S 1o
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o linite estabeleci.do, salvo as sup
rêsultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

sou
Lei
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16. o.DÀs sÀllçõEg ÀDMINISTRÀEI'\,IIS
16.1.Ouem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposea, não cêlebrar o con
dêixar de entregar ou aprêsentar docunenEaÇão falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamênto da execuÇão dê seu objeto, nâo nantivêr a proposta, falhar ou fraudal na execuÇão
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informaçôes fal-sas ou cometer fraude fiscal,
garantido o dileito à ampta defesa, fica!á impedido de licitar ê contratar com a Uniáo, Estados,
Distrito Pedela.l ou Municipios e, sêrá descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de
Eornêcedores SICÀF do coverno Federal e de sistêmas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
Federal ou Municípios, pelo prazo dê até 05 (cinco) anos, sem prêjuízo das multas plevistas
neste Edital e das demais coninaÇões legâis.
16.2.4 recusa injusta em deixar de cumplir as obrigações assunidas e preceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a p!évia defesa, às seguintes penalidades plêvistas nos Arts. 86 e 87,
da Lêi 8.666/93: a - advêltência; b - mutta de mora de 0,5t (zero vlrgula cinco por cento)



aplicada sobre o valor do contrato po! diâ de atlaso na entrega, no início ou na êxecução do
objeto ora contratado; c - ÍnuLta dê 108 (dez por cênto) soble o valor contratado pel-a inêxecuÇãototaL ou parcial do contlato; d - s imultaneamente, qualquer das penalidades câblvej.s
fundamentadas na Lei 8.666193 e na Lei 10.520/02.
16.3.se o valo! da nulta ou indenização devida não for recolhido no prazo dê 15 (quinze) dias
apóa a comunicaÇão ao Contlatado, se!á automaticamente descontado da plilnêira parcela do
paqamento a que o contratado vier a fazer jus, acrescido de julos noratórios de lt (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judiclalmente.
16.4'Após a aplicaÇâo de quaisquer das penalidadês previstas, realizar-se-á comunicaÇão êscrita
ao Contratado, e pubLicado na imprensa oficial, excluídas as pena.Iidades de advertência e multa
de nora quando for o caso, constando o fundamento legal da puniÇão, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondênte.

1?.0.DÀ Ce,tPROnÀçIO DE Ei8ECOçÁO E RECEBTTíE}ÍIO DO OB.rEtt)
17,1.Executada a plesente contrataÇáo e observadas as condições de adinplemento das obligaçÕes
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obêdecerão, conforme o
caso, à disposiÇões dos Àrts. 73 a 76, da Leí 8.666/93.

18.O.DO PÀGà}'ENEO
L8.1.O pagamento se!á rêalizado mêdiante processo regular e em obselvância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte manêira: Para ocorrer no prazo de trj.nta dias,
contados do pêrlodo de adimplenento.
18.2.O dêsênbolso lÍÉxilno do perÍodo, não será superior ao valo! do respectivo adj.Ínp].emento, de
acordo com o cronograna aprovado, quando for o caso, e semple em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum val-o! será pago ao Contratado enquanto pendente dê liquidaÇáo gualquer obrigaçáo
financeira que the for imposta, em viltude de penalidade ou inadirnplência, a qual poderá se!
compensada com o pâgamênto pêndentê, sêm que isso gêre direiEo a acréscimo de gualquer natureza,
18.4.Nos casos de eventuai-s atrasos de pagamento nos termos deste instruhênto, e desde que o
Contlatado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compênsação
financeira, dêvida desdê â data limite fixada para o pagamento até a data corlespondênte ao
efetj.vo pagamento da palcela. Os encargos noratórios devidos em razão do atraso no pagamento
serão calculados com utilizaÇáo da seguinte fórmuIa: EM = N x vP x I, onde: EM = encargos
moratórios; N = número dê dias entre a data prevista para o pag.unento e a do efetivo pagêmento;
vP = valor da parcela a ser paga; e I = lndice de compensação fi.nanceila, assln apulado: f -
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do fPCÀ-IBGE acumulado nos ú.ltimos doze neses ou, Da
sua falta, um novo lndice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hj-pótese do referido
indice estabel-ecj.do para a compensaÇão financeira vênha a ser extinto ou de qualquer foEna não
possa mais sêr utilizado, será adotado, en substituiÇão, o que vj.er a ser deterninado pela
legislaÇão então em vigor.

19. O.DO REÀ.'I'9IÀI'ENTO
19.l.os pleços contratados são fixos e irreajustávêis no prazo de um ano.
19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante soli.citaçáo do Contratado, os preÇos
poderão sofre! leajuste apóg o interregno de um ano, na mesm.l proporÇào da varj.aÇão velificada
no IPCA-IBGE acr.rmulado, tonando-se por base o mês de apresentaÇão da lespectiva proposta,
exclusivanente para as obrigaÇões iniciadas e concluldas após a ocorrência da anualidade.
19.3.Nos reajustes subsequentea ao primeiro, o interregno mlnimo de um ano será contado a paltir
dos efeitos financeiros do úIEino reajuste.
19.4.No caso de atlaso ou não divulgaÇão do lndice de reajustamento, o Contratante paga!á ao
Contratado a importância calcuLada pela úItima variação conhecida, Iiquidando a diferença
collespondentê táo Iogo seja di.vulgado o lndice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
apresentar memória de cáIculo referente ao reajuslamento de prêços do valor renrarnescente, senpre
gue este ocorrer.
19.5.Nas afeliÇões finais, o lndice utilizado para reajugte sê!á, obrigatoriamente, o definitivo.
19.6.Caso o lndice estabelecido para reajustahênto venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa nais sêr utj.Lizado, será âdotado,
legislaÇão então em vigo!.
19.7.Na ausência de previsão legal quanto

en substituiÇão, o çFre vie! a se! dete pela

ao lndicê substituto, as partes eleqerão novo rce
oficial, para reajustamento do preÇo do valor remanescenEe, por meio de termo aditivo'
19.8.O rêajuste poderá ser realizado por aposCilâmênto.

20.O.DÀA DTSPOSTçôES GERÀrS
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração ê/ou apresentaÇão dê documêntação leLat a
ao celtame, qualquer tipo de indênização.
20.2.Nenhuma pessoa fÍsica, ainda que credenciada por plocuração IêgaI, pode!á representar nais
de uma Licitante.
20.3.4 presente licitação somente poderá vir a ser revoqada por razÕes de interesse público
decorlente dê fato supervêniênte devidahente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de oflcio ou por provocaçáo de terceiros, mediantê palecer esclito e devidamente
fundalnentado.
2O-4.Caso as datas prêvistas para a realizaÇão dos eventos da presente Ij.citaÇão sejaln dêclaradas
feriado e não havendo ratificaÇáo da convocaÇão, ficah transfelidos automaticamente pala o
primeiro dia úti1 subseçFrente, no mesmo local ê hora anteriormênte previstos.
20.5.O ORC por conveniência adninistlativa ou técnica, se leselva no direito de paralisar a

qualquer tempo a execuÇão da contratâÇão, cientificando devidamente o Contratado.



20.6.Decai.rá do direito de impugnar pelântê o oRc nos terÍnos do presente instrumento, aquele
que, tendo-o acêitado sem objeção, venhâ â êpresentar, depois do julganento, falhâs ou
irregularidadês quê o viciaran hipótêse em que tâl comunicado não terá efeito de reculso.
20.?.Nos valores apresentâdos pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com
aquisiÇão de matelial, mão-de-obla utilizada, irnpostos, encalgos, fretes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos pleços.
20.8,Às dúvi-das surgidaa após a âpresentâÇão das propostas ê os casos omissos neste instruhentc.,
ficaráo única e exclusivamente sujeitos a interpretâÇáo do PregoeiÍo, sendo facultada ao nesmo
ou a auto!idade supeÍior do ORC, em qualquer fase da IicitaÇão, a proroçào de diligência
destinada a êscIàlecer ou a conplenental a instrução do processo,
20.9.Pala dilimi! controvérsias decorrentês dêste certame, excluldo qualquer outro, o foro
compêtente é o da CoÍnarcâ de Itabaiana.

Mogeiro -
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ÀITEXO I -

rERMO DE

PREGÃO PRESENCIAIJ N" OOO31,/2021

REEERÊNCIÃ - ESPECIEICAÇÕES

1.0.DO OB.rErO
1.1.Constitui objeto desta licitação: CONTRÀÇÃO DE EMPRESÀ ESPECIALIZADA DE TEcNoLoGIÃ DA
TNFoRMAÇÃo PAFÀ LocAçÃo E MANUTENÇÃo DE srsrEMAs ÍNEoRMÀTrzADos DE FoLHÀ DE PÀGÀMENTo E
ARRECÀDÀÇÀO DE TRIBUTOS, LICENÇAS DE SOFTWÀRES PA.RÃ ATENDER As NECESSIDADES DA PREFEÍTURÂ
MUNICÍPAL DE MOGEIRO.

. o..lt gtrFrcÀTnrÀ

. 1. Cons j.derando as necessidades do ORC, tem o ptesente termo a finalidâde de definir,
adêquadamente, os procedimentos nêcessários para viabilizar a contrataÇão em tela.

.2.4s calactêrísticas e especificações do objêto ora Licitado sáo:

técnica

GO DISSR.DG ÀCÀO QUI}ÍIIDTDE
1 lcontracheque Online: O Software reâliza, com total eficácia, os cáIculo

alariais, incluindo adiantamento, férias, contlole de emp!éstimo
sj
s:is

iconsignados, plineila e segunda parcela do 13o salários, rescisoes,
rIeajustes e folhâs extlas, Todos os processamentos são gerenciados po
otês que facilitan a àdÍLinistraÇão dos valores finânceiros da folha.

c
d

isistema de Emissáo de Contrachequês Online, têm como objetivo

zsrroo oe ieneÍal
PREFIITT'BÀ I{'!ÍICIPÀ! DE TTOEEINO
co.Isg.Áo PERInNENTE DE LrcrrÀçÃo

lsponibilizar os comprovantes de rendimentos dos servidores usâÍrdo d

2
2

2

id.
I

ede mundial de conputadores {interÍlet) e convelgindo em uma únicâ soluçã

2
Itecn o1ógi ca eficiência, comodi -deg:-,l!crlq nÇa e eficácia.
Possibilita o controle de toda a arrecadação dos munj.clpios, tai s como: ldS
iIPTU, ITBI, entrê outros, facilitando o plocesso de recolhinento dei
itributos. Tambélr oferece a possibilidade de integrar o sistema de notaj
ifiscal elet!6nicâ. Portel alo Contribuinte: É o serviço disponibilizado
h)elas prefeituras ondê o contribuinte pode consultar seus dados constentes:
ino cadastro de contribuintes, ben como visualiza! suas declaraÇóes el

lragamentos de t!ibutos efetuaclo, autenticaÇâo cle notas fiscais utillzaÍrdo
lo oRCoDE, negociação de dÍvidas e certidôês negâtlvas de débito.

PE ParticipaÇão Exclusj.va ME/EPP: Art. 48, I, da Leí 723/06

2.3.Para o iten com a indicaÇáo "ME" a participaÇáo é exclusiva a Micloempresas e Enpresas de
Pêqueno Polte, nos termos da lêgislação vigente.

3. O.OBRTGÀÇõES DO CONTRÀIÂDO
3.1.Rêsponsabilizar-se por todos os ônus ê obrigaÇôes concernentes à legislaÇão fiscal, civiI,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas ê compromissos assumidos, a qualquer
título, pelante seus folnecedores ou terceilos em lazão da êxecuÇão do objêto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decolrentes, os materiais ou selviÇos que apresentarem
alterações, detelioraÇões. imperfeições ou quaisquer irregularidadeg discrepantes às exigências
do instrumento de ajuste pactuado, ainda que conslatados após o lecebimento e/ou pagamento,
3.3.Náo tlansferir a outren, no todo ou en parte, o objeto da contrataÇáo, salvo medianEe p!évia
e expressa autorização do contratance.
3.4.Manter, durante a vigência do cont!ato ou outlos instrumêntos hábeis, em conpatibilidade
com as obrigaÇões agsuhidas, todas as condiçõês de habilitaÇão e gualificaÇão exigidas no
lespectivo procêsso Iicitatório, apresentando ao Contratantê os docrhêntos necesgárj.os, semple
que solicitado.
3.s.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou fil.ial da emplesa que apresentou a docume .taÇão
na fase de habilitaÇão.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, ên
sêr rigorosamentê, dentro dos preceitos legaig, normas e especificaÇóes
corlespondêntes .

té

{.O.DO CRIúRTO DE âCEITÀEILIDÀDE DE PR!çOS
4.1.Havendo proposta ou lancê vencedor com vâIor pala o respêctivo itêm rêIacionado acima, n
colunâ código:
4.1.1.Com indícios que conduzam a uma presunção relativa dê inexequibilidade, pelo clitério
definido no Art. 48, II, da Lei 8,666/93, em taL situaÇáo, não sendo pos5lveI a irnediaEa
confirmaÇão, podêrá ser dada ao licj.tante a oportunidade de demonstrar a sua êxequibili-dade,
sendo-Ihe facultado o prazo dê 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos prêços,

o-

d

cônforme parãmêtros do mestno Àrt. 48, Ir, sob pena de dêscoosideraÇão do itêm.

=\-

úxia.If.ti



4.2. Salienta-se gue tais ocorrências
o câso, apenas o item corlespondentê.
4.3.Os Iancês verbais sêrão efetuados

desclassificam automaticamentê a propoEta. quando for

uni.dade monetária nacional.

correspondente,
desde que sej a

não

en

5. O.IODEI' DÀ PROPOSIÀ
5.1.É partê integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preÇos
podendo o Ii
devidamente p

ct te aplesentar a sua
orme facult

paoposta no próprio Ínodelo fornecido,
a o instrumento convocatólio - Anexo 01.

DE LIMÀ
SECRETÁRI

I



ESIÀDO DÀ
PREFEI!'RÀ I'Í'NICIPÀL DE I{O@IRO

coMrssÂo PER elrEt+rE DE LrCrrÀçáO

A}IEXO 01 ÀO TERI.ro DE REFERiNCTÀ - PROPOSIÀ

PREGÃO PRESENCIAL N' OOO31/2021

PROPOSTÀ

REF.: PREGÃO PREIIENCIAI, NC OOO31/2021

OBJETO: CONTRÀçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TECNOLOGIÀ DA INFoRMÀÇÃo PARA LocÀÇÃo E MANUTENÇÃo
DE SISTEMÀS ÍNFORMÀTIZADOS DE FOLHÀ DE PÀGÃMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUToS, LICENÇAS DE SoFTWARES
PARÃ ATENDER AS NECESSIDADES DÀ PREFÉITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO.

PROPONENTE :

Prezados senhores,

Nos termos da licitaÇão em eplgrafê, âpresentamos proposta conforme abaj-xo i

f6icô"-i 'órgé@ó
PArÇO @ riicontraéúeque ontine: b §ôia;aré .ealiza, com totâri

;eficácia, os cáIculos salariais, incfuindo.
:adiantamento, férias, controfe de empréstimos:
iconsignados, prineira e segunda parcefa do 13'l
isalários, rescisões, leajustes e folhâs extres.:
iTodos os processànentos são gerenciados por Lotesi
lqu" facilitam a â(üt!inistraÇão clos valores
lfinâncêiros da fol.hà. o sistema de Emissão dei
lcontracheques online, tem como objetivo,
Idisponibifizâr os comprovantes de rendimentos dosi
iservidores usando a Íecle munclial de computadoresl
i(internet) e convergindo en uma única soluçâo
Itecnológica eficiêÍtciâ, cornoclidacle, segulança el

1

2

§Gs

s
ieficácià

gsibilita o controLe de toda â arrecadaçáo
nlclpios, tâis como: IPTU, ITBI, entre outros,
cilitando o processo de recolhimento de tributos

TaÍrürém oferêce à possibilidade dê integrar o sis
:de notâ fiscal eletrôni.ca. Portal do contribui

hegociaÇào de dlvj.das e certidões negativas
laetito.

VAIOR TOTAL DA PROPOSTÀ - R$

fÉo
nnu

lt.

3

teÍÉ!
nte:i

iÉ o serviço disponibilizado pelas prefej.turas ondel
!o contribuinte pode consulta! seus dados constantesi
ho cadastro de contribuintes, ben como visuafizarl
;suas declaraÇões e pâgarnentos de tributos efêtuado,
iautenticaÇão de notas fiscais utilizando o ORCODE,

PRÀZO - Item 5.0:
PÀGÀMENTO - Iten 18.0:
VÀIIDADE DA PROPoSTÀ - Item 8.0:

de

UrÍIDÀDI IDÀDE

CNPJ

ResponsáveI

dê

. ":"."r



EIIIâDO DÀ PÀNÀÍBÀ
PRETEITT'RÀ MT'NICIPÀI DE t.rcGEIRO

coMlssÃo PE$4}rENEE DE LrcrrÀçÃo

ÀlrExo tt - pREcÁo pREsENctA! Nô ooo31/2021

MODELOS DE DECLARÀÇÔES

REF.: PREGÃO PRESENC]AL NO OOO31/2021
PREFEITUR"A M1JNICI PÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNP!T

- DECLARÀÇÃO de cumprimento do disposto no A!t. 70, lnciso XXXIII, da CE
da Lei 8.666/93.

0

FOLHÀ 01l02

Alt.2?, Ínclso1

O proponente aciha qualificado, sob penas da Lei e em acatanento ao disposto no A!t. ?o incigo
XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de ouEubro de 1999, decLara não possuir em seu
quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre ê nêm meno!ês de dezesseis altos, êm qualque! t!aba.l-ho; podendo existir mênoreg, a
partir de quatorze anos, na condiÇão de aprendiz na forÍna da legislaÇão vigente.

2.0 - DECLARAÇÃo de superveniência de fato iropêditivo no quê diz respêito
licitação.

a part icipaÇão na

conforme exigência contida na Lei 8,666/93, ArL. 32, §2o, o ploponente acina qualificado, declara
não haver, até a presentê data, fato irpeditivo no que diz lespeito à habilitaÇão/participaÇão
na presente licj-taÇão, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da
obrigatoriedade de informar ocorrências posteriorês. Ressalta, ainda, não estar sofrêndo
penalidade dê declaraÇão dê idoneidade no ârüj.to da adrj.nistraÇão Federal, EstaduaL, Municipal
ou do Distlito Eederal, arcando civil e climinalmênte pela prêsente afirmaçáo.

3.0 - DECLARÀÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condiÇões do corlespondente instrumento
convocatório.

o proponente acima qualificado declara têr conhecimento e aceita! todas as cIáusulas do
respêctivo instrr.lnento convocatório e submêtêr-se as condições nele estipuladas.

Local e Data.

NOME /ASS INATURÀ/ CARGO

Representante legal do ploponente.

OBSERVAÇÁO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÁO SER EIÀBORÀDAS EI,I PAPEL TIMBR,ADO DO LICITÀNTE, OUANDO EOR O CASO

'-'



toLHA 02 / 02
ITEE.: PREGÃO PRESENCIAT NÓ OOO31/2021
PREIEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNP.J:

4.0 DECLABÀÇÃO de êlaboraÇão independente de ploposta.

(idêntificação completa do replesentante do licitante), como representantê devidarÉnte
constituldo de (identificaÇáo completa do 1ic-itante ou do consórcio), doravante denominado
(IiciLante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1, do Edital do Plegão Presencial no
OOO3I/2021, declara, sob as penas da Iêi, êm êspecial o art. 299 do Códiqo Penal Brâsi1êiro,
que :

a) a proposta apresentada para participar do Pregâo Plesencial no OOO37/202]. foi elaborada de
maneira independêntê pelo licitantê, e o contêúdo da propostâ não foi, no todo ou em parte,
direta o j.ndireEarente, inforrnado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial n" OOO37/2027, por qualquer meio ou por qualguer pessoa;

b) a intenção de apresenEar a proposta elaborada para parlicipar do Pregão Presencial no
OOO3I/202L não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outlo participante potencial ou
de fato do Pregáo Presencial n" OOO37/2021, por qualquêr mêio ou por qualquer pessoa;

c) que náo tentou, por qualquer mej.o ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Preaencial n' 00031/2021 quanto a participar
ou não da referida l-icitaÇão;

d) gue o contêúdo da ploposta apresentada pa.a palticipar do Pregão Presêncial no OOO37/2027
não sê!á, no todo ou eÍn parte, direta ou indirelamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial no 00031/2021 antes da adjudicaÇão
do objeto da referida IicitaÇão;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participaÇão do Pregão Prêsêncial ^o 00037/2027
não foi, no todo ou en parte, direta ou indiretamente, discuti.do ou lecebido de qualquer
inteqrante da Prêfeitura Municipal de Mogeiro antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamênte ciente do teor e da extengão desta dêclaração e quê detém plenos poderes
ê informações para fi rrná-la.

Local e Data.

NOME,/AS S INATIBÀ/CÀRGO
Reprêsentante legal do proponentê

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER EI,ABORÀDAS EM PAPEL TIMBR"ADO DO LICITANTE, QUANDO EOR O CÀSO.



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREEEITURÀ MT'NICIPÀI DE I,OGEIRO

coü!ÍIssÃo PERtÂlrENTE DE LrcITÀção

Àrflxo rrr - PBEGÁo PRrsrNcrÀ! No ooo31/2021

MODELOS DÀ DECLARÀÇÃO DE REGUIÀRIDÀDE - I1ABILITÀÇÃO

REE.: PITEGÃO PRESENC]AI NO OOO31/2021
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CN P,-]

1.0 - DECLÀRAçÃO DE REGULÀRIDÀDE para habilitação previsto no Art, 40, lnciso VII, da Lei
10.520 /02.

O proponente acima qualificado, decl-ara, em conforÍnidade com o disposto no Àrt. 4o, Inciso VII,
da Lei 10.520102, que está apto a cumprir plenahente todos os requisitos de habilitação exigidos
no respectivo instlumento convocatório que rege o certane acima indicado.

Local e Data.

NOME /ÀSS INATURÀ/CARGO
Replesentante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
A DECLÀRÀÇÃO DEVERÁ SER ELÀBOBÀDA EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, QUANDO EOR O CASO.

--



EATÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREEEITIrRÀ Mt !ÍICIPÀI DE }OGElnO
coíIssÃo pERlqlrENtE DE LtcrrÀçâo

ÀIrEiÍo rv - pBrcão pRagENctÀú No ooo31/2021

MINUTA DO CONTBÀTO

PREGÃO PRaSENCTÀ! No OOO31/2021
PROCESSO ADMTNISTRÀTIVO NÔ PP OOO31/2021

CONTRÀIO N6: ....i/...-CP!

TER!.,!O DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀI{ Â PREFEITURA
MOGEIRO E PARÂ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORI4E

MUNICTPAL DE
DISCRIMINADO

NESTE INSTRUMENTO NÀ EOR},IÀ ÃEÀIXO:

Pelo presente instrunento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogei!o - Àv.
Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeilo - PB, CNPJ n" 08.866,501/0001-6?, neste ato
replesentada pelo Prefeito Àntonio .rosé Ferreira. Brasileiro, Empresario, residente e
domiciliado na SiEio Pintado de Cina, 138 - Area Rural - Mogêiro - PB, CPF n" 840.199.644-91,
CarEeira de Identidade no 3360118 SSPPA, doravante simplêsmente CONTRÀTANTE, e do outro lado

. . ., CNPJ no .. . . .. . . ., neste ato repreaentado
por ... residente ê domiciliado na
CPF n" , Carteira de Identidade no doravante simplêsmente CONTRÀTADO, decidiram

o qual sê rêgerá pelas cláusulas e condiÇõesas partes contratanteg assinar o presente contlato,
seguintes:

CtÁUgU'.À PRI}IEIRÂ - DOg N'IIDÀIdENTOS I

Este contlato decorre da ltcitaÇáo modalidade Pregão Presêncial n" 00037/2021, processada nos
termos da Lei Federal no 10.520, de 17 dê Ju]ho de 2002 e subsj.diariamente a Lei Federal no
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementat io 123, dê 14 de Dezemblo de 2006; Decleto
tíunicipal no 016, de 10 de Novenbro d,e 2006; e legislaÇão pertinenLe, consideradas as altelações
postêriores das referidas normas.

CI.IíUSULÀ gEq'NDA - DO OBI'EIO:
o presente contrato ten por objeto: coNTRÀÇÃo DE EMPRESÀ ESPECIALTZADA DE TECNOLOGIA DA
INFORMÀÇÃO PARA LOCAÇÀO E MÀNUTENÇÁO DE SISTEMÀS INEORMÀTIZÀDOS DE FOLIA DE PAGAMENTO E
ÀRRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, LICENÇAS DE SOETVJARES PÀFÀ ATENDER AS NECESSÍDADES DA PREFEITURÀ
MUNICI PAI, DE MOGE]RO,

O serviço deverá ser executado rigorosêmente de acordo com as condiçôes expressas neste
insLruhento, proposta apresentada, especificaÇões técnicas colrespondentes, processo de
Iicitaçáo modalidade Pregão Presencial n' 00031/2021 ê instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes integlantes do plesente contrato, independente de transcriÇão; e
sob o regime de enpreitada por preÇo unitário.

CIÁUST'I.A TERCEIRÀ - DO t'ÀIôR E PBEçOS:
O vator t.otal deste contrato, a base do prêço proposto, é de RS

ctiíusulÀ QuàRrÀ - Do RrÀ rgrN4NTO Et{ SENTTDO EStRrlO:
Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no plazo dê um ano.
Dentro do prazo de vj.gêncj.a do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderáo
sofler reajuste após o interregno de um ano, na mêsma proporÇão da variaÇão verificada no IPCÀ-
IBGE acumulado, tomando-se por basê o mês de apresentaÇão da rêspêctiva proposta, êxclusivamente
para as obrigaçôes iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade '
Nos .reajustes subsequentes ao prirneiro, o interlegno minimo de um ano será conlado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgaÇão do índice de reajustamento, o contlatantê pagará ao Contratado
a importância calculada pela últina variação conhecida, Iiquidando a diferenÇa correspondênte
tão l-ogo seja divulgado o lndice definitivo. Ficâ o Contratado ob!igado a apresenta! nemória de
cáIculo referente ao reajustamento de preços do valor remânescente, sempre que egte ocorrer.
Nas aferiÇões finais, o lndice utilizado pala reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o lndice egtabelecido para reajustamento venha a 9êr extinto ou de qualque! forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o quê viêr a sêr determinado pela legislaÇão
então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao lndice substituto, as partes êlegerão novo lndlce
oficial, para reajustamento do preço do valor lemanêscênLê, por meio de terno aditi.vo.

. \x



O rêajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CUíUsuI,À QUINEÀ - DI, DoIÀÇÂo:
Às despesas correrão por cont.a da seguintê dotaÇão, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Municlpio de Mogeiro: LEI 340/2020 02.010 GABINETE Do PREFEITo 02.O2O sEc
DE ADMINISTRAÇÂO E PALNE.'AMENTO 02.O3O SEC DE EDUCÀÇÁO, CULTURÀ, ESPORTE, I,AZER E TURISMO O2.O4O
sEc MUNTCTPAL DE SAÚDE 02.050 SE. DE ÀÇÃO SOCTAL FMAS 02.070 SEC. AGRTC. MErO ÃMBTENTE, PESCA E
PECU 02.080 SEC. DE TNDUST. COMERCTO E rNERÀ ESTRUTUBÀ 02.140 SECRETRTÀ DE FrNANÇAS
3.3.90.39.00.00 001 ouTRos sERv. DE TERC. PESSOA JURTDTCÀ 3.3.90.40.00.00 OOl SERVrÇOS DE TECN.
DA INEOMRÀÇÃO E COMUNTCÀÇÃO-PJ

ctáosulÀ gErmÀ - Do PÀcAMENto:
O pagamento será efêtuado mediante processo regular e em observância às normas e procêdimentos
adotados pelo Contratante, da seguinte naneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados
do período de adimplemento.

cLÁssu.À gÉTDÂ - Do!, pBÀzos E DÀ txrcúNctA:
os prazos máximos de inlcj-o de etapas de execução e de concLusão do objeto ora contratado, que
admitem plorlogação nas condições e hipóteses previstas no Art, 5?, § 1o, da Lei 8.666,/93, estão
abaixo indicados e serâo considelados da assinatura do Contratoi
a - Inlcio: Imediato;
b - Conclusão: 3 (três) meses,
A vigência do presênte contrato será determinada: até o final do exerclcio financeiro de 202L,
considerada da data de sua assinaturai podendo se! prorrogada nos termos do Àrt. 57. da Lêi
I .666/ 93 .

cráDgu.À Orràva - DÀ9 OBRrcÀçóEs Do coNtRAtÀNT!:
a - Efetua! o pagamento leLativo a execução do serviço efetiva.tnente realj.zado, de ôcordo com as
rêspectivas cIáusulas do prêsente contrato;
b - Propolciona! ao Contlatado todos os meios necêsgários para a fiel execução do serviÇo
contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualque! illegularidade encontrada quanto à gualidade do
se!vj-Ço, exelcerdo a mais ampla e conpLeEa fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidadês contratuais e lêgais i
d - Designa! representantes com atribuiÇões de Gestor e Piscal deste contrato. nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, lespectivamente,
permitida a contlatação de terceiros para assiatência e subsldio de i.nfornações peltinentes a
essas atribuiÇóes.

cLÁusuT.A NotTA - DÀI, oBRIGAçóES DO CONTRÀTÀDO:
a - Executar devidamente o serviÇo descrito na Cláusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâneLros de qualidade estabelecidos pala o lamo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com obselváncia aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-sê po! todos os ônus e obrigaÇôes concelnentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compronissos assunidos, a qualquer
título, perante seus fornecedoles ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do contrato,
que o leplesente integralnente em todos os seus atos;
d - Pêrmitir e faciliEa! a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
êscf arecimentos solicitados ;
e - Se!á responsávêl pe].os danos causados diretamente ao ContratanEe ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgâo interessadoi
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instn.mento, sem
o conhecimento ê a devida autolizaÇão expressa do Contratante;
gr - Manter, durante a vigência do contrato, eÍn compatibilidade con as obrigaÇões as
todas as condiÇões de habili.taÇâo e qualificação exigidas no lespecEivo processo Iici
apresentando ao Contratante os docunentos necesaárj.os, senpre que solicitado.

s,
t óri

ratante

.J

ou por acoldo entre as partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e sêrá rêscindido, de pleno
direito, conformê o disposto nos Arts. 77, '78 ê 79, todos da Lei 8'666,/93.
o Contratado fica obrigado a aceítar, nas mesmaa condiÇões contratuais, os acréscj.mos ou
supressões que se fizerem nos serviços, até o respectivo lirnite fixado no A!t. 65, S 1' da Lêi
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o lihite êstabelecido, sal-vo as supressões
resultantes de acordo celebrado entrê os contlatantes.

clÁUsul.À DÉCIT,A PRN'EIRÂ - DO RECEBII@NTO:
Executado o presente contrato e observadas as condiÇõês de adlmpLemenEo das obrigaÇôes pacEuadas,
os procêdimêntos e prazos para recebêr o seu objeto pelo contratante obedecerão, confome o

caso, às disposições dos Alts. '73 a 76, da Lei 8.666/93.

crÁusgr,À DÉctt'tA - DÀ Àr,t'ERÀçÃo E REscrsÃo:
Este contrato pode!á ser afterado com a devida justificativa, unilaterafmente pelo Cont

cIÁuguI.A DÉCn'Â SEGÚNDÀ - DAS PETdAI.IDÀDES:
A recusa injusta em dêixa! de cumprir as obri.gaçÔes assurnidas e Preceitos legais,
contratado, galantida a p!évla defesa, às sequintes penalidades previstas nos Arts

sujeitará o
86 e 87, da



Lêi 8.565/93: a - advertênci.a; b - nulta de mora dê 0,5* (zero virgula cinco po! cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia dê atraso na êntrega, no inÍcio ou na êxêcuÇão do objeto ora
contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o vaLor contratado pela inexecuÇão total ou
parcial do contrato; d - sinul tanea$ente, qualquer das penalidades cablveis fundanentadas na
Lei 8.666/93 e na Lei f0.520/02.
Sê o valor da multa ou indenizaÇão devida não fo! lecolhido no prazo de 15 dj.as após â comunicação
ao Contlatado, 9erá automaticamente descontado da primei!a palce1a do pagamento a que o
Contlatado vier a faze! jus, acrescido de juros moratórios de 18 (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmentê.

cuigsur.À DÉcD,rA rERcEtnÀ - DÀ coípENsÀçÃo FrNÀNcEtRÀ:
Nos casos de evêntuais atrasos de pagamento nos termos deste j.nstlr.mento, e desde que o Contratado
náo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇão fj.nanceira,
dewida desde a data finite fixada para o pagamento até a data cor!êspondente ao efetivo pagamenEo
da parceLa. Os encarqos moratórios devidos em razão do atraso no pagêmento serão calculados com
utilizaçàodaseguintefórmula:EM=NxVPrI,onde:EM=encargosmoratóriosiN=númelode
dias entre a data prevista para o pagamênto e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
se!paga;eI-lndicedêcompensaçãofinancej.ra,assünapurado:I=(TX+100)+365,sendoTX
= percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos úItimos doze meges ou, na sua falta, uIn novo lndice
adotado pelo covelno Eederal que o substitua. Na hipótese do referido lndice estabelecido para
a compensaÇão financeira venha a ser êxtinto ou de qualquer forma Âão possa mais ser utilizado,
sêrá adotado, êm substj.tuição, o que vie! a ser deEêrminado pêIa legislaÇáo então ern vigor.

cuiusut.À DÉCD'íA QUÀRIà - DO EORO:
Para dirimir as guestÕes decorrentes deste contrato, as paltes elegem o Foro da Comarca de
Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o
aasinado pefas partes e por duas testemunhas.

presente conErato en 02(duas) vias, o gual vai.

de de

TESTEMUNHAS

Mogej.lo - PB, .

PELO CONTRATANTE

PELO CONTRÀTADO


