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PREEEIÍTJRÀ MUNICIPÀI DE MOCEIRO
courssÂo PERMANENTE or r.rcruçÀo

EDITÀI Licitação
pRocEsso ÀDMtNrsrRÀTrvo N' PP 00031/2021
r,rcrrÀçÃo N". ooo31/2021
MODÀLIDADE: PREGÃO PRESÉNCIÀL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certane:
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
ÀV. PRESIDENTE JOÃO PESSOÀ, 47 - CENÍRO - MOGEIRO - PB.

cEP: 583?5-000 - E-mai1: Ii.citacaomogei ro@uo1. com. br - TeI': (83) 32661033

ObservaÇão:
C.rtare reatrito à partiqipaqão dê tticrooElrrêÊa8, Elprê8as de Pôqueno Porto e EquipâradoB, nos

termos da legislação vigente.

O órgão Reali-zador do Certame acima quafificado, inscrito no CNPJ 08.866.501,/0001-67, dorâvante
denoEill do siaplêso.nte ORC, torna público para conhecinento de quantos possam intêrêssar quê

fâ!á realizar através do prêgoeiro oficial âssêssorado por sua Equipe de Àpoio, as 08:30 horas
do dia 1? dê Setembro de 2A2l no endêreÇo acimâ indicado, licitaçâo na modalidade Pregão
presencial 

^" 
ooo31-/2a2\, tipo menot preÇo, ê sob o rêgime de empleitada por preÇo unitário;

tudo de acordo com estê instrunênto e em observância a Lêi Eedelal n' 10.520, de 1l de Julho de

2002 e subs idiariamente a Lei Federal n'8.666, de 21 de Junho dê 1993; Lei Complementar no 123,
de 14 dê Dezênbro de 2006; Decreto Municipal n" 016, de 10 de NoveÍÚcro de 2006; e fegislaçáo
pertinente, considetadas as alteraÇões posteriores das referidas normas; confomê Ôs critérios
à procedirnentos a seguir definidos, oújetivando obter a mêlhor proposta para: CONTRÀÇÃO DE

eMiRnse especrALrzADA DE TEcNoLoGTA DA TNFoRMAÇÃo PARA LocAÇÃo E MÀNUTENÇÃo DE srsrEMÀs
INEoRMÀTIzADos DE CoNTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECÀDAÇÁO DE TRIBUTOS, LICENÇAS

DESoETWÀRESPARÀATENDERÀsNECESSIDADESDAPREEEITURÃMUNICIPÀLDEMoGEIRo'

1 .0 .DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitaÇãor CONTRÃÇÁO DE EMPRESA ESPECIALIzÀDÀ DE TECNOLOGIÀ DÀ

il.iroauaçao pann íocaÇÃo i teNureirÇÁo DE srsrEMAs TNFoRMÀTrzÀDos DE CoNTABTLTDADE PÚBLrcÀ, FoLHA

DE PAGAMENTo E ÀRRECADAÇÃo DE TRIBUToS, LICENÇÀS DE SOFTWARES PARÀ ATENDER ÀS NECESSIDÀDES DA

PRBI'EITURA MUNIC]PAL DE MOGEIRO.

L.2,Às espêcificaçôes do objeto oxa licitado, encontram-se devidamente dêtalhadas no

correspondente Têlmo de Referência - Ànexo I dêste Instrumênto '
1,3.A ;ontrataÇâo acima descrita, que será processada nos têrmos deste instrumênto convocatôlio,
especificaÇôes técnicas e infôrmâções compiemêntalês que o acompanham, quando fol o caso'

lr"tirica-"., Pêfa necêssidade da devida efêtivaÇão de seIViço para suplir dêmanda êspecífica -
óolltmÇÃo DE EMPRBSA ESpEcrALrzÀDÀ DE TECNoLoGTA DA TNEoRMAÇÂo PARÀ LocAÇÃo E MANUTENÇÃo DE

srsrEMAS TNFoRMÀTrzADos DE coNTABrÍ,rDADr eúsr,rca, roLHÀ DB PÀGÀMENTo E ARRECÀDAÇÁO DE TRrBúTos,

LlCENÇAS Í]EsoFTwAREsPARÀATENDERAsNECESSIDÀDESDÀPRIFEITURÀMUNICIPALDEMoGEIRO
oportuna e imp!êscindível, bem como relevante mêdida de interessê público;
iÀade de desenvolvimênto dê aÇõe§ continuadas para a promoÇáo de atcons ide rada

pela necess

e ainda,
des
dasvisando à maximizaÇão dos recursos em relação aos objetivos programados, obs

s ê metas definidas nas ferramêntas de planêjamento aprovadásas diletr i ze

2.o.Do LocÀr E DÀTÀ E oa rvrueNaçÂo Do EDrrÀ!

de êxpêdientê:

2,1.os envel.opes coDtendo a documentação ref
exêcuçáo do objeto desta ficitaÇão, dêvêrão
dia 1? dê setêÍtcro de 2021, no endêreÇo con
local, data e horário será rêalizada a sêssâ
2.2,Informações ou esclarecimentos sobre est

das 08:OO as 12:00 horas. E-mail:

ativa à proposta de preços e a habilitaÇâo p
sêr entregues ao Pregoeiro até as 08:30 horas do

stante do prêânrbulo destê instlumento. Neste mêsmo

o púb1ica para abêrtura dos referidos ênvelopes.
a 1j-citaÇáo, seráo prestados nos horários normâis

licitâcaomogeiroGuol. com. br
!á sôlicitar êsclarêci-mentos, ptovidências ou2.3.ouaIquer Pes soa cidadão ou licitante

impugnar o âto convo catório deste certame, sê manifestada por êscÍito e diriglda ao Pregoeiro'
até 02 (doi-s) dias úteis antes dâ data fj,xada para recebimênto das plopostas'

pode

2,4.Caberá ao Prêgoeilo, auxiliado p

convocatórlo ê seus anexos, decidir sob
efos setores !êsponsáveis pela elaboraÇão dêstê ato
re a petiÇão no prazo dê até 24 (vintê e quatro) horas,

considerado da data êm que foi dêvidamênte rêcebido o pedido'
2.5.4 rêspêctiva petiçáo sê!á apresentada da sêguinte fÔrma:

2.5.1. protocolizando o original' nos horários de êxpediênte acima indicados'
sêquinte endêreÇo: Av. Presidente João Pessoa, 4? _ Centro - Mogeiro - PB'

exclrtsivamente no

peitinentes,



l.u
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2

.DOS ELEMENTOS PÀR,À LICITÀÇÃO

.Àos participantes, serâo fornecidos os seguintes elementos:
l.ANEXO I . TERMO DE REFERÊNCIÀ _ ESPECIEICÃÇÔES;
z.ÀNEXO 11 - MODELOS DE DECLÀRÀÇÔES;

3.ANEXO lII - MODELO DE DECLARÀÇÃO DE REGULÃRIDADE - HABILITÀÇÃO;
4.ÀNEXO IV - MINUTA DO CONTRATO.
À obtênção do Editâ] poderá ser feita da seguinte forma:
l,Junto ao Pregoeiro: gratuitamente; e

2. Pelos sites : www.mogêiro, pb, gov. br/f icitacoes ; www. tce. pb. gov. br
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iT. O.DO SUPORTE I.EGÀ'.
4 , 1 , Esta licitação rêger-se-á pela Lei Fedelal no 10. 520, dê 17 de Julho de 2402 e

subs j-diâriamente a Lei Federa] n' 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complenentar n' 123, de 14

de Dezembro de 2006, Dêcreto Municipal nô 016. de 10 de NovêÍüro de 2006i e lêgislação pertinênte,
consideradas as a1têraÇões posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes
deste instr:umento, independente de tianscriÇão.

5. O.DO PRÀZO E DO!ÀÇÃO
5.1.O prazo máximo parâ â execuçâo do objêto ola licitado, conformê suas características e as
necessidadês do ORC, e que admitê prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado ê será considerado a partir da a§sinatura do contrato:

Ínlcio: Imêdiato;
Cônc1usão: 3 (três) meses.

2.0 serviço será executado de acoxdo com as especificaÇôes definidas no correspondênte Termo
Referência1, anexo a êste instnmento.

3.O prazo de vigêocia do correspondente contrato será dêtêrminado: até o final dô êxêrcício
nancej"ro de 202!, considerado da data de sua assj.natura; podendo sêr prorrogado nos termos do

t. 57, da Let- 8.666/93.

de

fi
AI
5.4,As dêspesas decorrêntes do objeto deste certâme, collêIão pox conta da sêguinte dotaÇão:
Recursos erôprios do Municlpio de Mogêiro: LEÍ 340/2020 02.010 GABINBTE DO PREEEITO 02'020 SEC

DE ADMrNrsrúÇÃo E PALNEJAMENTo 02.o3o sEC DE EDUcÀÇÁo, CULTURÀ, ESPoRTE, LAZER E ruRrsMo 02.040
sEC MUNICIPAL DE SAÚDE 02.o5o sB. DE AÇÂ.o SoCIÀL FMÃS 02.O?O SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCÀ E

PECU O2.OBO SEC. DE INDUST. COMBRCIO E TNFRÀ ESTRUTURA 02.140 SECRETR]A DE FINANÇAS

3.3.90.39.00.00 OO1 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURTDTCA 3.3.90.40.00.00 001 sERVrÇos DE TECN.

DÀ ÍNFOMRÀÇÁO B COMUNICAÇÃO-PJ

6.0.DÀA CONDIçôES DE PÀRT rcr PÀÇÂo

6.1.Os proponentes que desejaxem participar deste certame develâo entregar ao-Pregoêiro dois
envelopás iechados indicando, rêspectivamente. PRoPosTA DE PREÇos e DocUMENTÀÇÃo, devidaúente
identiiicados. acompanhados da rêspectiva declaraÇão de cumprimento dos requisitos de

habilitaÇáo, nos
6.2.4 pârticipaÇâo nêste certame é

6.4 . Os licitantes quê desej
com Àviso dê Recebimênto AR

têrmos dêfinidos neste instlumênto convocatôrio.

Equipârados, nos têrmos da legislação vigentê'
6.3.ilao poaerao participâr os intêressados guê se encoottêm sob o rêgime fafimentar, empresas

êstrangeiras que nâo fu;cionem no pals, nem aquêl.es que tenham sido declarados inidôneos pâra

licita! ou contratar com a AdministnaÇâo Pública ou que estejan cumprindo a sanÇão de suspênsão

do direito dê lici-tar e contratâr com o oRC.

restrita às Microempresas, Empresâs de Pêqueoo Porte e

Flaviano Clebson Araújo. Não sêndo
ctivos envelôpes não sêrão aceitos e

arem envj-ar sêus envelopes Propostâ de PreÇos e DocrmentaÇão via
deverâo remetê-fos em têmpo hábil ao êndereÇo constantepostal

6,5.Quando obselvada a ocorrêncj-a da entrêga
perrnanência de representante crêdenciado na re
o licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É vedada à participação êm consórcio.

do preâmbulo destê instrumêntô, aos cuidados do Pregoerro
rig
o1

olosamente obselvadas as exigências deste item, os rêspê
icitante, portanto, desconsidêrado para efêito de participação no cêrtamê

apenas dos ênvelopes junto ao P rêgoe i sem a

spectiva sessáo pública, fica!á subent do que

Pregoeiro, quândo fol o caso,
partic j.Par deste Procêdimento
ances vêrbais. Cada I icitante
intêrvir nas fasês do cêrtame
iormênte por outrô dêvidamênte

7 .O
'7.t
atr
1ic
crê
na

.DÀ REPRESEIT!ÀÇÃo E DO CBEDENC!ÀMENIO

.O licitante deverá se apresentar, para crêdênciamênto junto ao

avés de rnn representante, com os documentos que o credênciam a
j-tatório, inclusive com poderes palâ formufaÇáo de ofêrtâs ê 1

denciará apênas um representante que será o único admitido a

forma prevista neste iostrumento. podendo ser substituido poster
crêdenciado.
'1 .2-Para o credênciâmênto deverão ser aprêsêntados os seguintes documentos:
7.2.1,1ratando-se do repre§êntante legai: o instrumento constitutivo da êmpresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamentê registrado no órgáo competente, no qual estejam êxpressos seus

pÀàà."" p... exelcêr dlreitos e assulnir obrig-açôes em decollência de ta1 investidura;
7.2.2.rratando.sedêprocurador:aprocuraçaoporanstlumentopúblicooupa!ticula!daqual
coDstem os necêssários poderes para formufar verbalmente lances, negociar preços, firmar
declaraçóês, dêsisti! ou aprêsêniar as razões de rêcurso e praticar todos os dêmais atos
peltj-nentês ao cellame; aconpânhada do correspondentê instlrmento de constituiÇão da empresa,

quandoforocaso,que.o.p.o.r.ospodere§domandantêparaaoutorga'Nahipótesedeprocuraçáo
Jela partlcuta. aowàrá eer reconhecide a fiúeâ €ú crrtórj'o do r'âPêctiwo tignetário '



7.2.3.O lepresentantê legal e o procurador deverão identificar-gê apresentando documênto oficial
que contenha foto.
7.3.Estes documentos deverão sêr entregues ao Pregoeiro - antes do inÍcio da sessáo pública -
êm original, por qualquer processo dê cópia autênticada por cartório competentê, pê1o Pregoeiro
ou nembro da EquiPe de ÀPoio.
7.4.A não apresentaÇâo ou ainda a .incorreção insanáve1 de qualquêr dos docunentos de
credenciamento j.npedirá a participaÇão ativa do represêntante do licitaote no presente cêrtame.
Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrênte, apena§ perderá o direito a

manlfestar-se nas colrespondentes fâsês do processo licitatório. Para tanto, o Plêgoej-ro lecebêrá
reguLarnente do referido coocorrênte seus envelopes, dêc1araçôês e outros êlementos necêssários
à participaçãO no cêrtamê, desde quê apresentados na forma definida neste instlumento.
?,5.No momênto de abertura da sêssão pública, cada licitante, por intêrmédio do sêrl represêntante
dêvidâmente ciedênciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qualque! dos envelopes, a sêguinte
documêntaÇão:
7 . 5. 1 . Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II'
? . 5 . 2 , Declâração dando ciência de que cumpre p1ênamentê os requisitos de habilitaÇâo, conformê
modelo - Anexo IÍ1; e
7 , 5. 3. Comprovação de que o Ilcitante se enquadra nos termos do Art. 3'da Lei 123/06, §endo

considerado micloempresa ou empresa de pequeoo porte e recebendo, poltanto, tlatamento
diferênciado e sinplificando 1r. io. u definida pela legislaçâo vigentê' Ta1 comprovaÇão poderá

serfeitaatravésdaaplesentaÇãodequalquêrumdosseguintêsdocumentos,âCritériodo
Iicitante: a) declaraÇáo expressa formalmênte assinada por profissional da árêa contábil,
devidamentê habilitado; b) certidão simplificada êroitj'da pela junta cornelcial da sede do

licitante ou equivalente, na forma da leqislaçáo pertinente. A ausêocia da referida declaraÇão
oucertidãosimplificadaimPediláaparticipaçãodolicitantênoplesentecertame'
7.5.3.1.O Pregoeiro poderá promovêr diligência, na forma do Art. 43, § 3" da Leí 8.666/93,
destinada a êsclarecer se ; licitante é, de fato ê de direito, considerado microempre§a ou

enprêsa de pequeno Portê.
Lã,Ouanao oJ envetopes proposta de preÇog e Documentação forem enviados via postal, a

docu[entaÇão relacionada nos ileos '1 .5.7, '7.5.2 e ?,5.3 deve!á ser apresentada dêntro do envelope

Proposta de PxeÇos.

8.0. DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

8.1.À proposta dêvêrá sêr aprêsentada
seguintes indj-caÇões no anverso:

em 01(uma) via, dentro dê envelope lacrado, contendo as

PREEEITURÀ MUNÍCIPAL DE MOGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCTAL N'. 00031,/2021
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

êxcedentes suPrimidos.

O ENVELOPE PROPOSTA DE PRIÇOS deverá conter os sêguintês êIêmentos:

8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificaÇões constantes deste instrumênto e seus

êlementos - Anexo r -, em papel tiÍürado da empresa, quando for o caso' assinada pol seu

rêpresentante lega1, conte;do no correspondente item cotado: di§criminaÇão e out!a§

caracterlsticassenece§sálj.o,quantidadêevaloresunltárioêtotalexpressosenalgarismos'
g.3.sêrá cotado um único pleço pára cada item, côm a utilj"zação de duas casas deci"mais' IndicaÇão

em contrário está suieita a correÇão ob§êrvando-se os seguintes critérios:
B.3.1.Fa1ta de dígitos: serão acrêscidos zêros;
8.3.2.Excesso dê dlgitos: sendo o primêiro dlqito excedênte menol quê 5' todo o êxcesso será

suprüniao, caso contlário haverá o ãtredondamento do digito anterior para mais e os dêmaj's itens

4â

&L.

8.4,A Plop
clarêza, sêm
datada e ass
dos p
ser r
necessári-as.
8. 5.Existindo discrePâ
do preÇo unitário PeIa quâ
8. 6. Eica estabelêcido que

alternativas, rasuras, enendas e/ou e

inadâ pelo responsáve1, corn indicaÇáo:
razos de êntlega ou execuÇão, das condiçôes d

nferior a 60 dias, e outra§ informaÇôês e obs

osta develá ser redigida em lingua portuguêsa e em moeda nacionaf, elaborada c

do valor total da ProPosta ern a ri sno
ntreli-nhas. Suas folhas rubricadas e a ú1ti

êrvaÇôes pertinentes que o licitan

ncia entre o preÇo unitário ê o valor totaI, te§ultado da multi
ntidade, o preço unitário prêvalêcerá'

ode
uI

om
na

ra
AI

e pagamento, da suâ validâde que

havêndo divêÍgência dê prêÇos unitá

p

rios para um mesmo Produto

Çâo

ou

sêlviÇo, prevalecerá o de mênol valor'
8.?.No caso de a1têraçâo necessária da proposta feita pelo Prêgoei"ro e srla Bquipe de Apoio,

dêcorrêntê exclusivamente de incorreções ná unidade de nedida utj-lizada, observada a devida

proporcional idade, bem cornola rnultipJ-icaçao e/ou soma de valores' prêvalecerá o valor corrigj'do'
8.8.À não ind.icação na ploposta dos prazos de êntlega ou execução' das condiçÕes de pagaÀento

ou dê sua varidâde, ficará subentenaiào que o ticitantê acêitou integralmente as disposiÇões do

ato convocatório e, portant;; s.rào 
"or]"iá.r"aas 

as determinaÇões nel"e cootidas para âs refêridas
."lqã"àiu" não sêndó suficj-ente rnotivo parâ a desclassificaÇâo da proposta'

8,9.É facultado ao licitante, aprêsentar a proposta no próprio model-o fornecido pelo oRC' desde

que esteja devidamêntê preenchido '
8.1O.Nas licitaÇÕes putu uq.,i"içao de mercadorias o participante indicará a origem dos produtos

ofertados- À eventual falt; da refetida indicaÇão não desclassificãrá o licitantê'
g.11.será dêsclassificacia a proposta que deixar de atendêr as disposições deste instrr'mento'

o
e



8.12.Fica facultado ao liciLante a apresentaÇão da proposta também en mídia,
PENDRIVE.

00031/202\

ou

Municipal da sede do licitânte, ou outro

Ço - rGTS,
eraL.

l dê da

a,

sêja, êm CD ou

9.0.DÀ HÀrrLÍTÀÇÁO
9.1.os documentos necessários à habilitâçâo dos licitantes, devêrão ser apresentados êm 01 (rxna)

via, dentro dê ênvelope laclado, contendo âs seguintes indicaÇões no anvêrso:

PREEEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
DOCUMENTAÇÃO . PRECÂO PRESENC]AL NO.
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTÉ

2/s

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃo dêverá contêr os seguintes elemêntos b.i"
9.2. PESsoÀ runÍorce:
g,2.l,prova de inexj-stência de débitos inadimplidos perante a ,IustiÇa do Trabafho, mediante a

apresêDtaÇáo de Certidão Negâtiva de Débitos Trâbalhistas CNDT, nos termos do TítuLo VII-A da

cãnsolidação das Lej"s do Trabalho, aprovada pelo Dêcreto-Lei n'5.452, de 1'de maio de 1943.
9. 2 . 2 . DeclaraÇão do licitAntê: de Cumprimento do disposto no Àlt. 7o, Inciso xxxlII, da

Constituição Eederal - A]:L. 2'7, Inciso v, da Lei. 8.666l93i de superveniência de fato impeditivo
no quê diz respeito à participâÇáo na 1j-citaÇão; e dê submetel-se a todas as c1áusulas e

condiÇões do prêseote instrr..mênto convocatório, conforme model"o - Anexo II'
g.2.3.Certidão negativa de fa1ência ou concordata êxpedida pêIo distlibuidot da sêdê do

licitante, no máxirno 3O (trinta) dias da data prevista Para abertura das propostas'
g. 2. 4 , ConpiovaÇáo de capaci.dade de desempenho anterior satisfâtôIio, de atividade igual ou

assernelhaàa ao objeto da licitaÇão, feita através de atêstado fornecido por pessoa jurídica de

direito púb1ico ou Privado.
9,2.5. Prova dê inscrição no
9.2.6.Prova de ilrsc!iÇâo no
licitante.

cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

cadastro dê contribuintês estadual ou municiPal, rêIativo à sede do

g.2.'7-ALa constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente rêgistrado' em se

tratando de sociêdades comerciais, e, no caso de sociêdades por aÇõês, acompanhado dê documentos

de eleiÇão de seus adrinistradores, Inscriçáo do ato constitutivo, Do caso de sociedadês civis,
acompanhada de prova dê diretoria en êxê!cício. DeêIêto de autorizêçâo, em sê tratando de empresa

ou sociedade estrangej-ra êm funclonamento no País, ê ato de regist!o ou autorização pâra

funcionamento expedido pelo órgão competente, quândo a atividâde as§im o exigir. Registro
comêrcia1, no caso dê emprêsa individual. Estas exigências nâo se aplicarn ao licitante que,

quandodaetapâdecredenciamentonoceltame.játênhaaprêsentadodeformaregularnosternos
áo presente inst.rmênto convocatóri"o, a refêrida docunentação §olicitada nestê subitêm.
g,2^.8.BalanÇo patrirnonial e demonstraçõe§ contábeis do últirdo exelclcio social, já exigívej's e

apresentados nà forau da 1ei, com indicaÇão das páginas correspondentes do livro diário en que

o mesno sê encontxa, bem como apresêntaÇão dos competentes têImos de abertura e encerramento,

assinados por plofi.s§iooa1 habiiitado e devidamente registrados na junta comêrcial competente,

vêdada a sua substituiçâo por balancetes ou balanÇos plovisóriÔs. Tlatando-se de empresa

constituida há menos de um àno, ou aquela que ainda não tênha rêalizado o fechâmento do seu

primej.roanodêexi5têncianoplazolêgal,poderáapresentaroBalaÇodeÀbelturaassinadopor
profissional habilitado e devidanentê registrado na junta comercial competente'
9.2'9.RêgularidadepalaconaFazêndaFederal-cêrtidâoNegativadeDébitosRêlâtivosaos
Tributos I'edêrais e à Divida Ativa da União.
9.2 . 10 . Certidôes negativas das Fazendas Estadual ê

equivalente, na forna da 1et.
ó ,'z , t t . co.pto.rução de regularidade rêlativa ao Fundo de Garantla por Tempo de sêrvi
apresentanào o iespectivá Cêrtificado de Regulalidade fornecida pêfa calxa Econômicâ
g'.2.L2.A7vará de localizaÇão ê funciooamênto ê/ou dêc1araÇão da Prefêitura do local
Firma, informando que a mesma funciona no êndereço me'cionado nos documêntos '

9.3. os docu-ne
prêcedidos por um lndicê correspondentê, podendo ser apreseotados em original, Por quntos de HabilitaÇão devêrão ser organizados na ordem descrita neste instr

processo de cóP
Apoio ou publicação em ó!g
lêgiveis, sem conter borrÔê

do enveLope esPec í f ico,
obtido via Intêrnet sua

ão da imprensa oficial, quando for o caso'
s, rasuras, emendas ou entlelinhas, dêntro do

ence!lados em enveloPe dev_-

visa facili-tar os tlabalhos,

ou da pub IicaÇão em ólgáo na implensa oficial, a aprese

ia autenticada Por cartório competente, pê1o Pregoeiro ou meÍrblo da Equipe de
a lquer

Estando perfeitamente
prazo de vafidade, e

damênte
lo Pregoeiro ou me bro da Equi.pê de Àpo10

ntaçâo dê documentos de habilitaÇão fora
te inabilltado. Ouando o documento for

êndereÇos eletr:ônicos corlespondentes.

damentê lactado ê indêvassáve1. Por sêr apêna s r.rma foramalidade que

a ausência do refêrido lndice náo inabiLitará o licitênte
9.4.A fal-ta de qual-quêr documento exig
autenticadas ou das vias originais para autenticaÇão pe

ido, o sêu vêncirnênto, ê ausência das cóplas devi

tornará o respectivo licitan
legalldade será comProvadâ nos

Podê!á ser ut
dos arquivos
quando for o

ilizada, a critério do Pregoeiro, a documen
do oRC, para comprovâÇào dâ autênticidade d
caso

tação câdastral de fornecêdor, constânte
e elenentos apresentados pelo Iicitante,

10 . O .DO CRÍúRIO PÀRÀ 
"I'LGÀ!dENEOtó.t.tla seteçao inicial das propostas para identificaÇáo de quais irãÔ pasaar

verbais e na cLassificaçáo fina1, obsêrvadâs as exigências e plocedimentos
a fase dê lances
definidôs nêstê



instrunento convocatótio, §êrá cons idelado
correspondênte iten.
10.2.Havendo igualdade de valorês entre duas
dispôsto no Àrt. 30, § 2", Ínciso II, da Lei
lances verbais, se fará através de sorteio.

o crj-tério de mênor preÇo apresentado para
4t''

e após obedêcj dc
para a fase dê

8.t"

oou na]-s
8.666/93,

Prôpostas ês cri tas,
a classificaçáo inicial

11.0.DÀ ORDE}{ DOS TR,ÀBÀIJIOS
11.1,para o recebimento dos envêlopes e inicio dos trabalhos será observada uma tolerância de
15 (quinzê) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelope§,
nênhum outro sêrá aceito.
11,2.Declarada aberta à sessáo púb1ica pelo Pregoeiro, será efêtuado o devldo credenciamento
dos interessados. Sonente participará ativamêntê da reuniâo um representânte de cada licitante,
podendo, no entanto, ser assi§tida por qualquer pessoa quê se interessar.
11.3.O não conparêcimeDto do representânte de qualquêr dos licltantes não inpêdirá a efetivação
da reunião, sendo que, a simples participaÇâo neste certamê implicâ na totaL acêitação de todas
as condiÇões estabelecidas nêste Instrumento Convocatório ê seus anexos'
l-1 . 4 , Ém nenhuma hipótêse seiá concêdido prazo para a aplesentaÇão de documentaÇáo e/ou
substituiÇão dos envefopes ou de quafquer elemento êxigido e não apresentado na reuniáo dêstinada
ao recebimênto das propostas dê preÇos.
L1.5.O pregoeiro recebêrá de cada represêntante os envelopes Proposta de PreÇos e Docrnnêntação
ê a declaração, sêparada de qualquê! dos envê1opes, dando ciência de que cumplê plenamentê os

requisitos de habilitação.
11.6.postêriomente ab!irá os ênvelopês Propostas de Pr:eços, rubricará o seu contêúdo iuntâmente
com a sua Equipe de Apoio, co ferindo-âs quanto à validade e cumplimênto das exigências
constantês no instlumento convocatório e solicitará dos licitantês que examinem a docümêntaÇão

neles contidas.
ll.T,prosseguindo os trabal-hos, o Pregoêi!o analisar:á os documentos e as obsêrvaÇões porventu.a
formuladas pelos licitantes, dando-lhês ciência, en seguida, da classj.ficaÇão in.icj.al, indicando
a proposta de nenor preço ê aquetas em valores sucêssivos e superiolês em até dez por cento,
relativamente à dê menor va1or, para cada item cotado. Entletanto, se assim julgar necêssário.
poderá divulgar o rêsullado numa nova reuniào.
it.A.Nao havéndo para cada item Iicltado pelo menos três plopostas nas condiÇôes acj-ma dêfinidas,
serão classificadas as melhorês propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que

sejam os preÇos oferecidos '
11.9.rm seguj.da, será dado início à etapa dê apresentâção de lances velbais pelos representantes
dos licitaotes inicialmênte cfassi.flcados, quê deverão sêr formulados dê forma sucessiva, em

vafores dlstintos e decrescentes, â partir do autol da proposta de maior preÇo' Sêrão realizadas
tantas rodadas de lancês verbais quantas se fizeren necêssálias. Esta êtapa podêrá ser
inte!lompida, marcando-se urna nova sessão púbtica paia continuidade dos trabalhos, a critério
do Pregoeilo.
11.10.úão serão aceitos lances com valores ilrisórios, incompativeis com o valor orÇado, e

dêveráo ser efetuados em unidade nonetária nacional. A desistência em apresentar lânce verbal,
na êxclusáo do licitante apenas da etaPa de lancês
ena manutênção do últino prêço apresentado, paraquando convidado pel.o Piêgoeir:o, implicará

verbais para o correspondente item cotado
efeito de ctassificaçáo final das propostas.
11.11.Dec1arada encerrâda a etapa competitiva e ordênadas às propostas, o Pregoeilo examinará a

vafor, decidindo motivadâmente aaceitabilidade da primeira classj-ficada, quanto ao
respeito.
11.12.Sendo aceitável a proposta de menor pfêÇo, ser

objeto e

á aberto
dê habititação someDte do ficitantê que a tiver formu
habilitatórias. Constatado o atendimento pleno da
convocatório, o licj"tante seiá declârado vencedor, s

objeto dêste certame, após o tran§curso da compêtente f
11.13.Se a oferta nâo for aceitáveI ou sê o ficitante n
o Pregoeiro examj-nará as ofertas subsequêntes, na oidêm
acêitabilidadê e procedendo à habilitaÇão do proponênte, ê

e quê, ao finaI, sêrá assinada P
11.15.8n decorrência da Lei ComP

trabalhista das microempresas e emp

o envefope contendo a documenta
lado, para confj-rmaÇão das suas condiÇ

s exigências fixadas no instrume
endo-l.he adjudicado o rêspectivô it
ase recursal, quando for o caso
âo atender as êxigência habilitatóri

dê classificaçáo, verif ica a

assim sucessivamente, até a â a

ção
ôes
nto
êRr

5Ua
ção

de uma proposta que atenda as disposições do instflmento convocatório'
11.14.Da reunião lavrar-se-á AtA Ci rcunstanciada, na qual sêrâo legistradas todas as ocolr C

e10 Pregoeiro, sua Equipe de Àpoio ê ficitantes presentês'
Iemêntar f23/A6, a comprovaÇão de regularidade fisc
rêsas de pequêno porte somênte sêrá exigida pâra efeito dê

assinatura do coôtrato, obsêtvando-se o seguinte procedimento:
11.15.1.4s microemprêsas e emPlêsas de pequeno porte, por ocasião da particj-paÇáo nêsta
IicitaÇáo, cleverão aprêsentar loda a documentaÇão êxigida para conplovaÇão dê regufa!idadê
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumelados neste instrumento para efêito de

HabilitaçáoêintegrantêsdoenvelopeDocumentaçãÔ,mesrnoqueêstaapresentealgumarestriÇáo;
11.15.2.Havendo atguma restrição nã cornprovaçáo da legularidadê fiscal e trabalhista, se!á

assegurado o p.uro ã. 05 (ci.ncá) dias úteis, cujo telmo inlcia] correspondelá ao momênto em que

o 1i;itante for declarado vencedor, prorrogáveis por iguat perÍodo, a critério do oRc, para a

regularizaÇão da alocuaêntaÇão, pâgamento ou parcêfamento do débito' e êmissão dâ eventuais
."itido." negativas ou positivas com efêito de certidão nêgativa;
il,fS.:.a nã;-rêgularizaÇáo da documêntaÇão, no prazo acima prêvisto' inplicará dêcadênciâ do

direitoàconttataÇão,senprejulzodassançõesprevistasooÀrt'81'daLeiB'666'/93'sendo
fâcultado ao oRC convocar os licitantes remanescentes, na ordem dê cfa§si.ficação, pâra assinatura
dô contrato, ou revogâr a licitaÇáo.

J
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11.16.Os documentos apresentados pelos licitantês no Credenciamênto e os elementos constântes
dos envêIopes Propostâ de PrêÇos e DocumentaÇão que forêm abêrtos, seráo rêtidos pelo Pregoêiro
ê anêxados aos autos do plocesso. No mesno contêxto, o envê1ope DocumentaÇão, ainda Iacrado, do
licitante desclassificado ou quê nâo logrou êxito na etâpâ competitiva quê nâo for retirado por
seu represêntante lêgal no prazo de 60 (sessênta) dias consêcutivos da data de homologação do

4+
12.o.Do cRÍTÉRro DE ÀcErrÀBÍLrDÀDE DE PREÇos
12.1.Havendo proposta ou lance vencêdor com vâ1or para o rêspectivo itêm rêlacionadÔ no

- Termo de Referência - EspeciÍicaÇÔes, na coluna código: Dl ,l^
12.1.I.Com indÍc.ios que conduzam a L]ma presunÇão rela!jva de inêxequibilidadel#Íô
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situaçâo, não sendo possíve1 a imediata
confirmação, poderá sêr dada ao licitante a oportunidâde de dêmonstrar a sua exequibilidadê,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comproval a viabilidade dos preÇos,
conforne parâmetros do mesno Àrt. 48, IIr sob pena dê desconsidêração dÔ itêm'
12 .2 . Saliênta-sê que tais ocorrêocias não desclassifi.carn automaticamente a propostâ, quando for
o caso, apenas o iten corrêspondentê.

13.0.DOS RECURSOS
13.1.DecIarado o vencedor, qualquer licitante poderá nanifestar j.mediata e motivadamente a

intenção de fecorler, observando-se o disposto no Art' 4o, Ínciso xvlÍ1, da Lei 10'520'/02'
13,2.o acol-hj-nento do recurso inportará a invalidaçáo apenas dos atos insuscetiveis de

aprovej-tamento ,

1-3.3.n tultu de manifestaçâo imêdiata ê motivadâ do licitante importará a decadência do direito
dê recurso ê a adjudicaÇão do obiêto da 1lcitaÇáo pêlo Prêgoeiro ao vencedor'
13,4.Dêcididos os recursos, a autoridade supelj.or do oRC fârá a adjudicaçáo do objeto da

licitaÇáo âo ploponente vencedol.
13.5.0 rêcurso será dirigido à autoridade supêrior do oRc, por intermédio do Prêgoeiro, devendo

ser protocolizado o original, nos horátlos normais de êxpedientê das 08:00 as 12:00 horas,
exclusi.vamente no seguinte enderêÇo: Av. Presidente João Pessoa, 4? - Centro - Mogeiro - PB.

prêsênte certame, será sumariamente dê§truido

unltário.
15.5. O Contratado fica obrig
supressôês quê se fizerem no§
8.666/ 93. Neohum acréscimo ou
lesultantes de acordo ce.Iebrado entre os contratantes

1,1 . o.DÀ EO!.{OÍ.OGÀÇÃO E ÀD,lrrDrcÀÇÀo
14.1.Conc1u1do a fasê competj-tiva, oldenada às proposta§ apresentadas, analisada a doc\rmêntaÇáo

de habilitaÇâo e observados os recursos porventura interpostos na forma da 1êgislaçáo vigente,
o pregoêiro emitira relatório conclusivo dos trabêlhos desênvolvidos no certame, rêmetendo-o a

autoridade superior do ORC, juotaÍrênte com os e1êmêntos constitutivos do processo, nêcessários
à ÀdjudicaÇão e HômologaÇão da rêspectiva l-icitâÇão, quando for o caso'
14.2:A autoridade supêrio! do ORC poderá, no entanto, têndo em vista sempre a defesa dos

intêr:êsses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resul'tado
âpresentado peto pregoêiro, rêvogar ou considerar nufa a LicitaÇão. desde que apresênte a devida
fundameotaçat exigida pela legi§laÇáo vigente. resguardados o§ direitos dos licitantes'

Anexo I

ciitério

50u
Lei

15.0.DO COrIIRÀIO
15.1,4pós a homologaÇão pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será coovocâdo para'
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data dê recebimento da notificação, âssinar:
o respectivo contlato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modal-idades permitidas
pela iel g.666/93, podendo o mesmo sof!êr altêraÇóês nos têÍmos dêfini.dos pela rêferida norma.

iS.z.uao atendendo à convocêÇão para assinar o contralo, e ocorreodo êsta dentro do prazo dê

validadê de sua proposta, o licitànte pêrderá todos os dirêitos quê porventura tênha obtido como

vencedor da licitação.
15.3.É pêrmitido âo ORC, no caso dO licj-tantê vencêdor não comparecer para assinatura do coDtrato
,ro pr"ro e condiÇôes estabelecidos, convoca! os licitantes renanesceotes, na oldem dê

classificaÇãoesucessivameDtê,parafazê-loeÍigualprazodolicitantevencêdor'
15.4.o contrato que êventualmenle venha a ser assinado pelo licitante vencedor, podêrá ser
alteradocomadevidâjustificativa,uoi'IatêIa1mêntepefocontlatanteouporacordoêntreas
partes, nos casos previitos no Art. 65 e será rêscindido, de pleno direito' conforme o di§posto
nos Arts. 'l'7, '78 e 79, todos da Lei 8.666l93i e exêcutado sob o rêgüne dê empreitada por prêço

ado a aceitar, nas mesmas côndiçÔes contratuais, os acrés
serviÇos, até o respêctivo lirnite fixâdo no Àrt' 65, § 1'

supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as sup ô

16.0.DÀS SÀNçôES ÀDMrNr STRÀT r\/ÀS
16.1.Quem, convocado dêntlo do prazo dê vatidade da sua ploposta' não ce1êbrar o con

deixâr dê entrêgar ou apresentar documêntaÇão fa15a êxigida parâ o cêrtame' ênse

retardamento da êxecuÇâo de seu objeto, não mântivêr a proposta, falhar ou fraudal na ex

docontrato,comportal-sedernodoinidôneo,declara]rinformêçõesfalsasoucomêtêrfiaudêf
garantido o direlto à ampla dêfesa, ficará impedido de liêitar ê contratar com a Uniáo' Es

ói"t.ito Eederal- ou Municipios ê, será dêscredenciado do sistemâ de cadastramênto unific
FornecedorêsSICAPdoGÔvernoEedêIaledesistemassemelhantesmantidospoÍEstados,Di
Eêderal. ou Municipios, pê1o prazo dê até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas pre

nêste Edital e dâs dêmais cominâçôes fegais'
16.2.4 recusa injusta êm dêixar de "tro,p,it 

u" obrigaÇóês assumidas e prêcêitos legais' suj

o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintês penalldades p!êvistas nos. Àrts' 86

da Lei 8-666/93: a - advertência; b - multa de mora dê O'58 (zêro vírgu1a cinco por

t ra to,
jar o
ecução
isca1,
tados,
ado de
st!itô
vistas

eitará
e 8'l ,

cênto)



apticada sobre o valor do contrato por dia de atraso na eotrega, no inicio ou oa execução do
objêto ola conttatado; c - multa dê 10t (dez por cênto) sobre o valo! contratado pela inexecuÇão
total ou parcial do contrato; d - s imultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis
fundamentêdas na Lei 8.666193 e na Lei 70.520/02.
16.3.Se o valo! da multa ou indênizaÇão devida não for lecolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaÇão ao Contratado, será automaticamênte descontado da primeira parceLa do
pagiamento a quê o Contratado vier a fazê! jus. acrescido de juros moratóri-os de 1t (um por
cento) ao mês, ou, guando for o caso, cobrado judicialnente.
16.4.Após a aplicaÇáo de quaisquer das pênalidades prêvistas, rêalizar-se-á comunicação eaclita
ao Contratado, e publicado na j.mprensa oficial, êxcluídas as penalidades de advertência e multa
de mora quando for o caso, constando o fundanênto legal da puniÇão, informando ainda quê o fato
será registrado ê publicado no cadastro corlespondente.

// I '".
1z.0.oa colenornçÁo DE e:{EcuÇÃo E REcEBT}.{ENTo Do oB,rETo
17.1.Executada a presênte contrataÇào ê obselvadas âs condiÇôês de
pactuadas, os procêdimentos e prazos para rêcêber o sêu obieto pelo
caso, à disposiÇões dos Arts. ?3 a'76, da LeiL a.666/93.

18.0. DO PÀGÀI'ENTO
18.1.O paganento será rêalizado mêdiante processo rêguLar e êm obselvância às normas e

procedl-menios adotados pelo ORC. da Seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do pellodo de adimplemento.
18.2.O dêsêÍúolso máxiÍro do pe!1odo, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de

acordo com o cronoglama aplovêdo, quando fol o caso, e semprê em conformidadê com a

disponibilidade de recursos financej.ros.
t8,3,r.tenhum valor será pago ao ContraLado enquanto pendente de liquidaçáo qual.quer obrigaÇão
financeira quê the for imposta, em viltude de pena.lidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compen§ada con o pagamento pendênte, sem que isso gere direito a acréacimo de qualquer naturêza'
ta.4.Nos casos dê êventuaj.s attâsos de pâgamentÔ nos termos deste instrumênto, e desde que o

contlatado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, selá admitida a cornpênsaÇáo

financeitâ, devida desdê a data limitê fixada para o pagamento até a data corlêspondentê ao

êfêtivo pagamento da pârce1a. os encafgos. moratórios dêvidÔs em razâo do atraso no Pagamento
seráo calculados com utilizaçào da seguintê fórmula: EM = N r VP x 1, ondê: EM = encargos
norâtórios; N = númê ro dê dj.as êntre a data pievista para o pagamênto e a do efetlvo pagamênto;

vp = valor da parcela a ser pâga; e I = índicê de compensâÇâo financeira, âssim apurado: 1=
(TX : 100) : 3t5, sendo Tx = peicentuaf do IPCA ÍBGE aclmulado nos últimos doze mêses ou' na

sua fa1ta, um novo lndice aaotádo pelo Governo Eederal quê o substitua. Na hipótese do referido
indice estabelecido para a conpensaÇáo finaôceira venha a ser extinto ou de qualquel foma não

possa mais ser utilizado, serà adotado, en substituiÇão, o que vier a sêr determinado pela
lêgislaÇâo então êm vigor '

adimplemento das obrigaÇóes
oRC obêdêce ráo;- -lonforme o

B^,L.

19. 0. DO RE"A,JúSlÀlaElÍIo
19.1.os prêços contratados sáo fixos ê irreajustáveis no prazo de um ano'
19.2,oentro do prazo de vigênciâ do contrato e mediante solicitaÇâo do contratado, os preÇos

poaà.ao "of.et 
rea;,rste apói o interregno de r,1n ano, na mesna proporçâo da variaÇáo verificada

;o IpCA-IBGE acrmulado, tomando-se por base o mês de apresenlaÇâo da respect.iva proposta.
exclusivamente para as obr:igaçóes iniciadas e concluldas apó§ a ocorrência da anualidade.
1g.3.Nos rêâjustês subsequeotes ao primeiro, o interregno mlnimo dê um ano será contado â partir
dôs êfêitos flnanceiros do ú1timo reajuste'
19,4.No caso de atraso ou náo divulgaÇão do indice de leajustamento, o Contratante pagará ao

contratado a importância cafculada pela ú1tima variação conhecida, liquidando a di.ferenÇa

correspondente tão logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o contratado obligado a

"pra""rrta, 
menôria de cálculo refeaente ao leajustanênto de preços do valo! remanescênte, sêmpre

que estê ocolrer.
ig.s.lla" aferiÇões finais, o lndice utilizado para reajuste sêrá, obrigatox
19.6.Caso o lodice estabelecido para leajustamento venha a sêr extinto ou

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vie! a

lêgislaÇão entáo em vigor.
191?.Na ausência dê prêvisão legal quanto ao índice substitutof as pâltês elegeráÔ no

oficia.l", para reajustanento do prêÇo do valor remanescente, por meio de termo aditivo
19.8,O rêajuste poderá ser realizado por apostilamento'

20. O.DÀS DTSPOSIçõES GER,ATS

20.1.Não sêrá dêvida aos proponêntês peta êLabolação ê/ou apIêseotaÇâo de documentação refativa
ao certamê, qualquer tipo de indêoizaÇâo.
2O.2.Nenhumâ pessoa f!sica, ainda quê credênciada por procuração leqaI, poderá reprêseotar mais

dê uma Licitante.
20.3'Àpresentelicitaçãosomêntepodeláviraserlêvogadapor!azõesdêintêIessepúblico
dêcorrentê de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por

ilegatidade, de ofíció ou po, provocâÇão de tercêj-ros, mediantê parecer escrito ê dêvj.damente

fundamentado.
20.4'CasoasdatasplevistaspêIaareafizaÇáodosêventÔ§dapleSenteticitêçáosejamdecfaradas
feriado e não havendo ratiiicação da convocaÇão, ficam transferidos automaticamentê para o

primeiro dia úti1 subsequente, oo mêsmo local ê hora anteliormentê previstos'
)o.s.o onc por conveniência administrativa ou técnica, se resêrva no direito de parafisar a

q,-ratquer teripo a execuçâo da contrataçáo, ciêntificando devidamênte o contlatado'

iamênte, o definitivo.
dê qual-quêr formâ não
ser determinâdo Pê14

e



20,6,Dêcairá do dirêito de impugnar perante o ORC nos teríIlos do plesente instlumento, aquele
quê, tendo-o acêitado sern objeÇão, venhâ a aplesentar, depois do iulgamento, falhas ou
irregula!idâdes que o viciaram hipótese em quê tal coÍnunicado não terá efeito de !ecurso.
2O.7.Nos valores apresentados pelos l-icitantês, já deverâo êstar incfuÍdos ôs custôs com

aquisiçâo de mêtêrial-, máo-dê-obla utilizada, impostos, êncarçÍos, fletês e outros quê venham a

incidir sobre os Íespectivos prêÇos.
2O.8.As dúvidas surgidâs após a aprêsêntaÇão das propostas ê os casos omissos neste instlumênto,
ficarão única e exclusivanente sujêitos a interpretaÇão do Prêgoêiro. sendo facultada ao mesmo

ou a autoridade superior do oRc. em qualquer fasê da licitaçáo, a promoÇão de dilj-gência
destinada a esclarecer ou a complenentar a instruÇão do processo.
2O.9.para dirimir controvérsias dêcorrentês deste certamê, excluldo qualquer outro, o folo
competente é o da Comarca de Itabaiana.

Mogeiro PB Agosto dê 2021.

FLAVIANO
Prego

CLEBSON AIÀ JO
ro OficiaL
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ÀNEXO I -

TERMO DE

PP.EGÃo PRESENCTÀI N" ooo31/2021

REFERÊNCIA - ES PECIEICAÇÔES

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEIrI'A,À MUNICIPÀ,. DE UOGÊIRO

coMrssÃo eERMÀNENTE on r.rcrreçÃo

CoNTRÀÇÃo DE EMPRESA ESPECIALÍZADA DE TECNOLOGIA DA

srsrEMÀs TNEoRMÀTrzADos DE CoNTABTLTDADE PÚBLrcA, EoLHÀ

LICENÇAS DE SOETWARES PÀRA ATENDER AS NECESSIDÀDES DÀ

1.0.DO OB.TETO

1. 1, constitui objêto dêsta licitâção:
ÍNEORMAÇÃO PÀRÀ LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

DE PAGAMENTO E ARRECÀDÀÇÃO DE TRIBUTOS.
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO.

2 . 0 .,fusErEÍcÀTrvÀ
2 . 1, considerando as nêcessidades do oRc, têm o presente termo
e adêquadamente, os procedimentos necessários para viabilizar
2.2.4s câractêristicas ê especificaÇõês do objeto ora licitêdo

côpreo r DrscRD{rNÀÇÁo

1 sisEolha e Contracheque onLine: o Softwâre realiza, com total eficácia,
os cálculos sa1âriais, incluindo adiântamento, férias, controle de

êmpréstimos consignacios, prineira e segunda parcêla do 13" salários'
reicisões, reajustes e folhas êxÉras . Todos os processamentos são
,gelenciados Poi .Iotês que facilitam a àdministrâÇáo dos valores
iinanceiros da fo1ha. o sistena dê üILissão de contracheques online' tem

.como obje!ivo, disponibilizâr os conprovantes dê rendimentos dos
lservidores usando a rede mundial cle computadoles (lnternet) e convergindo
em umâ única sofução tecnológica eficiência, comodidade, seguranÇa e

efrcacía.
2 ,si sArrecadâÇáo : Possibilita o controle de toda a arrecadaÇão dos

imunictpios, tais comol IPTU, ITBI, entle outros, facilitando o processo
ale recolhinento de tributos. Tanüém ofelêce a possibilidade de integrar
o sistema de nota fiscaf ê1etrônica' SisPortaI do Contlibuinte: É o

lserviÇo dÍ sponibi Ii z âalo Pelas prefeiturâs onde o contribuintê Pode
iaon"uit"a seus dados constaltes no cadâstlo de contribuintes' bem como

visualizâr suas declaraÇôe§ e pagamentos de t'j'butos efetuado'
autênticaÇão ale notas fiscais utitizando o ORCODE, nêgociaÇão de dívidas
ie certidõ!s negatlvas de débito.

PE - ParticipaÇão íxcluJiva ME/EPP| Àrt. 48, r, da Lei 123/46

UNIDÀDE QUÀNIIDÀDE
MÊs 3

PE

ME

2.3.Palaoitêmcomaindj.caÇão,'ME''aparticipaçáoéexclusivaaMicIoemPIesaseEmPr
Pequêno Porte. ôos têrmos da legisfaçáo vigênte'

3. o.oBRrcÀÇõEs Do co:|'lRÀrÀDo

a finalidade dê definir, técnlca
a contratação êm telâ.

são:

MÊS ME

de

3.1. Responsabilizar-se Por t
tributária e trabalhista, bem como p
título, perantê seus fornêcêdoles ou
3.2.Substituir, alcando con as despê
alteraÇões, detêriorâÇôesr imperfeiçÕ
do instrumênto de ajrlste pactuado, ai
3.3.Não transfêrir a outlem, no todo o

tercêiros êm ra2ão da êxecuÇâo do obieto contratado
sas decorrentes, os mateliais ou serviÇos quê aplesêntarêm
es ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências
nda que constatados após o recebimênto e/ou pagamento '
u êm partê, o objeto da contrataÇâo, salvo mêdiante prévi a

sede ou fifiàI da empresa que aprêsentou a documêntaÇão

odos os ônus e ob!igaÇÕes coDcernentes à legislaÇão fi§ca1,
or todas as dêspesas e compromissos assumidos, a qualqu

e êxpressa autorizaÇáo do Contrâtante.
3.4.üanter, durante a vigência do conttato ou outros instruaentos hábeis, em compatibilidadê
com as obrigaÇões assr.midas, todas as condiÇõês dê habilitaçáo e qualificaÇão êxigidas no

ià=p""ti-ro pioà.""o licitatório, apresentando ao Cont.atante os docunêntos nêcessálios, sempre

que solicitado '
3.5.EÍnitir Nota EiscaI corrêspondente à
na fase dê habilitação.
3.6.f".crtu. todas as obligaÇões assumidas com obselvâncj.a a melhor técnica vigente, enquadrando-

sêr rigorosamênte, dentrá dos preceitos legais, normas e especificaÇóes técnicas
correspondentes .

T.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBIúIDÀDE DE PREÇOS

4.1,Havendo proposta ou lance vêncedor com valor para o respectivo item relacionado acima' nâ

coluna código:
4.1,1.Com indícios que conduzam a uma presunçáo relêtiva de lnêxequibilidade ' pelo critério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/n, em ta1 situaÇão' não sendo posslvel a imêdiata

"ãrrii*.çao, 
poderá ser dada ao licitante a opoÍtunidade dê dêmonstrâ! a sua êxequibilj'dadê '

.i

)



sendo-lhe facuftado o prazo de 03 (três) dias úteis pala comprovar a viabilidade dos preços,
conforme parâmêtros do mêsmo Àrt. 48, 11, sob pena de dêsconsideração do item'
4.2.Sa1ienta-sê que tais ocorrências não desclassificâm automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item corlespondente.
4.3.os lancês vêabais sêrâo efêtuados em unidadê monêtária nacional.

5. O.MODELO DÀ PROPOSTÀ
5.1.É parte
podêndo o 1

devidamente

i nte ante deste Termo dê Rêferência o modê1o de proposta de preÇos correspondênte,
icit te apreseDtar a sua proposta no própriÔ modelo fornêcido, desde que seja

j-do, conforme faculta o instrumento convocatório Anexo 01.

DE LIMÀ
SECRET 57

EL

V



ÀNEXO 01 ÀO TER}íO DE

PREGÃO PRESENCIÀL N.

RTFERÊNCIÀ - PROPOSTÀ

0003t /202I

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PRETTIIUR,A MUNICTPÀI DE MOêEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÂO

SZ

B^L

QUÀNTIDÀDE PREÇO UNfT PREÇO TOI]IÍ,

PROPOSTA

REF. : PRECáO PRESENCTÀÍ, N' 00031/2021

OB,IETO: CONTRÀÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TECNOLOGIA DÀ INFORMÀÇÃO PARÀ LOCAÇÃO E MANUTENÇÂO

DE SIsTBMÀs INEoRMÀTIZÀDos DE CONTAB]LIDADE PÚBLICA, EOLHA DE PÀGAMENTO E ÀRRECADÀÇÃO DE

TRIBUTOS, LICENÇAS DE SOFTWÀRES PAÊA ÀTENDER AS NECESSIDADES DA PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO.

PROPONBNTE:

Prezados senhores,

Nos termos da licitaÇão en epigrafe, aplesentamos proposta conforme abaixo:

cóDIGo
1

2

DTSCRTMINÀÇÁO I'NIDÀDE

SisEofha e iontracheque onliôe: o soft,ale real-lza, MÊs

.com total eficácia, os cáIcufos salariais, incluindo
adiantâmento, fér1âs, con!role de empréstimos
consignados, prineila e segunda parcela do 13o

sâ]ários, rescisões, reâjustes e folhas ex!ras '
Todos os processanlentos são gerênciados por Lotes
que facÍlitam a administraÇão dos valores
iinanceiros clâ folha. O Sistêma de Emissão de

Contracheques Online, tem como obietivo,
disponibilizar os comprovantes de rendimentos dos

""rrridoa"" 
usando a rede mundiâ1 de computadores

(internet) e convergindo en uma úrlica soluÇão
tecnológica eficiênciâ, comodidade, segurânÇa e

.S i snr.ecádação : Possibilita o controle de toda â MÊS

arrecadaçáo dos municlpios, tais como: rPTU, rTBI'
entre outros. fâcifitando o plocesso dê lecolhimento
dê !ributos. Tarüén oferece a possibilidade de
'integrâr o sistêna cle nota fiscal êfetrÔnica'
sisP;llaL do contribuinte: É o serviço
disponibilizado pelâs prefeitr'rras onde o

lconiribuinte pode consultar seus dados constantes
no cadastro de contlibuintes, bêm como visuafizar
suas declalaÇões e paqamentos de tlibutos efetuado,
autênticação de notas fiscais utilizando o QRCODE'

negociaçao de dívidas e certidões negativas de

débito.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA RS

PRAZO - Iten 5.0:
PAGÀMENTO - Ítem 18.0:
VALIDADE DA PROPOSTÀ - ItêM 8.0

CNPJ

Rêsponsáve 1

I
\,.,

\bÍ
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EOLHÀ O 1/02

ESTÀDO DÀ
PREEEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMI SSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

ÀNEXO rr - PREGÃO PRESENCTÀÍ. N" 00031,/2021

MODÉLOS DE DECLARÂÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOO3].,/2021
PRETEITURÀ MUNÍCIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARÀÇÃO de cumprimento do disposto no Art. ?o, Inciso xxxIII, da cF - Art. 27, lnciso
v. da Lei 8.666/93,

o proponente acina gualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art' 7Ô inciso
xxirri a. Constj.tuiÇão Federal, Lei 9.854, dê 2? de outubro dê 1999, dêc1a!ê não possuir em seu

quadro de pessoalr funcionários menorês de dêzoito anos ern trabalho noturno, pêrigoso ou

insalubre " n"^ 
^aaroaa" 

de dêzesseis anos, ern qualque! trabalho; podendo existir menores, a

partirdequatorzeânos,nacondiçãodeaprendiznaformadalegislaÇâovigente'

&L

2'o - DECLARAÇÃo de superveniêncla de fato impeditivo no ql.1ê diz rêspeito a pa]:ticipaÇâo na

licitaÇão.

conformê exigência contida na Ler 8,666/93, ArL. 32, §2o, o proponente acima qual-ificado, declara
não haver. até a presente data. fato inpeditivo no que diz respeito à hâbi l itaçâo /pa rt i cipação
na presente licitaÇáo, náo se encontranáo en concordata ou êstado falimêntar, êstando cientê da

obrigatoriedade dê informar ocorrências posterÍores' Res§a1ta, ainda' não estar sofrendo
penaíidadê de dêc1aração dê idonêidade no â[üito dâ administraÇâo federal, Estadual, Municipal
àu do Distrito Eederal, arcando civl1 e crimj.nafmênte pela presente afirrnaÇão.

3.0 - DECLARÀÇÂo de sUbmeter-se a todas as cláusulas e condiÇôes do collespondente inst!\rmento
convocatôrio.

O proponente acima qualificado decfara ter conhecim€nto e

re+ectivo instrumênto convocatólio e submetêr-se as condiÇôes
acei-tar todas as c1áusul-as do
nele estipuladas.

Local ê Data.

OBSERVÀÇÃO:
ÀS DECLARÀÇÕES DEVERÃO SER ELÀBORADÀS EM PAPEL T]MBRÀDO DO L]CITANTE, OUANDO FOR O CASO

PÀB,AIBÀ

NOME /AS S INATURÀ/CÀRGO
Representante l-ega1 do ploponente.

\-
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EOLBA A2/02

54
PROPONENTE:
CNPJ:

&
4.0 DECLARÀÇÃo de elaboraÇáo independente de proposta'

d) que o conteúdo da proposta apresêntada
náo sêrá, no todo ou em parte, direta ou
outro participante potencial ou de fato do
do objeto da referida licitaÇão;

(idêntifi.cação completa do lepre§êntante do Licitante), como lepresentante devidamente
constituÍdo de (identificaçáo complêta do licitantê ou do consóIcio), dolavantê dênominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7,5'1' do Edital do Pregão Pre§encial no

OOO3I/2021, declara, sob as penas da 1êi, em êspecial o att, 299 do Código Penal Brasileiro'
que :

a) a proposta apresentada par:a participar do Pregáo Prêsencial ^" 0003]./2021 foi êlaborada de

rnaneiia indepenàente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
di!êta o indi;etaÍnente, informado, discutido ou rêcêbido de quatquer outro participante potêncial
ou de fato do Pregão Presencial DÓ oOO37/2021, por qualquer mêio ou por qualque! pessoa;

b) a intenÇáo de apresentar a ploposta elaborada para participar do Preqão Presencial no

OOO3L/2021 náo foi informada, discutida ou recebida de qualquêr outro participante potência] ou

de fato do Pregão Plesencial n' OOO31/2021, pol qualqüêr tneio ou por qualquer pessoa;

c) que náo tentou, por qualquer rnêio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer

outà participante potenciat ou de fato do Prêgão Prêsencial n" OOO3!/202L quanto a participar
ou não da refelida licitaçâo;

para participar do Pregâo Plesencial n' 0003)'/2A21
indiretamênte, comunicado ou discutido com qualquer
Pregão Presencial n' 00031/2021' ante§ da adjudicaÇâo

ê)quêoconteúdodapropostaapresentadaparaparticipaÇáodoPregãoPrêsencia].í.aa03l/2021
náo foi, no todo ou en parte; direta oú lndiretamente, discutido ou rêcebido de qualquêr

intêgrante da Prefeitula Municipal de Mogeiro antes da abertura oficial das ploposta§; e

f) que está pleoamente cientê do teor ê da êxtensâo dêsta declaração e que dêtém plenos poderês

e in formaÇões Para firmá-14.

Local e Data.

NOME/ÀSS INATIRÃ/CÀRGO
Representante fegal do plopÔnênte

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARÀÇÔES DEVERÂO SER ELABOBÀDÀS EM PÀPEL TIMBR-ADÔ DO LIC]TANTE, QUANDO FOR O CÀSO

REE. I PREGÂO PRESENCTAL N. OOO31/2021
PRETEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

t
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B"L
ESTÀDO DÀ

PREEE ITI'B.A MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÂO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

ÂIIEXO ÍII - PREGÃO PRESENCIA! NO OOO31/2021

MODELOS DA DECLÀRÀÇÃO DE REGULARIDÀDE - IiÀBILITAÇÃO

REE.: PREGÃO PRESENCIAL N' OO031/2021
PREFEITURA MUNÍCIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CN PJ

1.0 - DECI,ARAÇÃO DE

1,0.520 /02 .

RXGULARÍDADE para habilitação prêvisto no Art' 4o, Inciso VII, da Lei

OproponenteaciÍÉqualificado,declara,emconfoEnidadecoÍnodispostonoArt'4o'Incisovrl'
aa l.i fO.SZO/02, que está apto a cumpri! p1ênamênte todos os requisito§ de habj-1itaÇão exigidos

Do rêspectivo instrunento convocatório quê rege o certame acinâ indicado'

Local e Data

NOME /AS S INÀTURÀ,/CARGO
Representante legal do ploponênte.

OBSERVAÇÃO:
ío"iijuliçao DEVERÁ sER ELÀBoRÀDA EM PAPEL ÍrMBRÀDo Do LICÍTANTE' ouANDo EoR o cAso

\-
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ÀlrExo w - PRIGÃO PRESENCTÀr Nô 00031/2021

MINUTA DO CONTRÀTO

pnucÁo sBEssNcrÀ! N" ooo31/2021
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N. PP OOO31/2021

CoNERÀTO N": ..../...-cpl,

ESTÀDO DÀ
PRE EE ÍTTJR,À MUNICÍPÀI DE MOGEIRO

coMrssÃo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇÀo

CoNTRÀÇÃO
SlSTEMAS

LICENÇAS

cuiusur.a sEGUltDÀ - Do oB,JETo:
o presente contrato têm Por objeto:
rNrbruaÇÃo PARÀ LocAÇÃo E MANúTENÇÃo DE

DE PAGAMENTO E ARRECADÀÇÃO DE TRIBUTOS,

PRBFEITURA MUNICIPAL DE MOGE IRO '

DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TECNOLOGIA DA

rNFoRMATrzADos DE CoNTABTLÍDADE pÚel,rca, rol,HA
DE SOFTWARES PARÀ ÀTENDÉR AS NECESSIDADES DA

as condiçÕes exPrêssas neste
corrêspondentes, Procêsso de

ões do Contratantê, docr'lmentos
independênte dê transcriÇão; e

do. os preços poderão
o veri.ficada oô IPCÀ-
posta, êxclus ivamente

contado a partir dos

pelo presênte instrumento de contrato. de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av'
presid-ente João Pessoa. 4? - Cêntro - Mogeilo - PB, CNPJ n" 08.866.501,/0001-67, neste ato
representada pelo Plefeito Antonio José Eerleira, Brasileiro, Empresario' iêsidente e

doÀiciliaao na sitio Pintado de cirÂa. 138 - Area Rural - Mogei-ro - PB, cPE n' 840 199'644-91,
Cartêira de Identidade n" 3360118 SSPPA, doravante sj.mplesrnente CONTRÀTANTE, e do outlo 1âdo

., CNPJ nô ', neste ato represêntado
por .... residênte ê doniciliado Dê '."r
àpr ,r' . cartêira de Ídentidadê no..'..', doravante simplesmente coNTRÀTADo'

i" p..te" contratantes assinar o presente Ôoiltrato, o qual se rêgerá pêIas cláusulas ê

seguintes:

dêcidi ram
condiÇões

cúusUÀ PRI}.IEIRÀ - DOS r1,NDÀMEI{IOS:

Estê contrato decôrre dâ licitação modalidade Pregão Presencial n' 00031/2021, plocêssada nos

termosdaLej.Eêderaln"ro.52o,delTdeJulhode2002esubsidiaIiamentêaLêiFedêra1no
8.666,dê21de.lunhode1993;IeiComplementarr,ol23,dê14deDeze(ürodê2006;Decreto
l,tunicipal n. Ol-6, de 10 de NoveÍüro de 2OO6t e legislaÇão pertinente, consideradas as alteraÇôês
posteliores das refelidas normas.

O serviÇo dêverá sel executado rigorosamente de acÔrdÔ com

instrumento, p!oposta apresentada, especificaÇões técnicas
licitaÇáo modalidade Pregão Prêsencial n' 00031/2021 e instruÇ
esses que ficam fazendo paxtes integrantes do presente contrato'
sob o regime de empreitada por preço unitário'

crÁusurÂ rERcErRÀ - Do vÀroR E PREÇos:

o valor total deste contrato, a basê do preÇo proposto. é de R§ "' ("')'

CÍ.ÁUSUI,A QUÀRTÀ - DO REÀ,]USXN'íENÍO EM SE§IIDO ESTRITO:

Os preÇos côntratados são fixos e irrêâjustáveis no p'âzo dê um ano'
oeniro do prazo de vigência do contlato e mêdiante solicitaÇão do Contrata
sofrer realuste após à interregno de r]m ano, na mesmâ proporÇão da variaÇã
IBGE acumulado, tàmando se pot base o mês de êprêsêntação da respêctivâ pro
pu.u u" ofriqações inicladas ê concluldas após a ocorrência da anualidade'
Nos reajustes subsequêntês ao primeiro, o lntelregno mínimo de rm ano será
efeltos financeiros do úItimo reajuste'
No caso de atraso ou não divulgaçãó do lndice dê reajusta&ento, o Cootlatânte pagará âo Contratado

aimportânciacalculadapelaúltimavariaÇãoconhecida'Iiquidandoadiferençacorrespondênte
iao iogo seja divulgado o i.,di.. definitivo. Eica o contratado obrigêdo a apresentar mêmória de

cá1cu1á refárente aà reajustanento de preÇos do vaLor remanescente. sêmple que estê ocolrel'
Nas aferições finâis, o indice utilizaào para rêêiustê será' obriqatoriamentê ' o dêfinitivo'
casooÍndiceestabelecidoparalêajustamentovenhaasê!êxtintÔoudêqualquerfÔrmanáopossa
mais set utilizado, será adttado, ú substituição, o que vier a ser determinado pêIa legislação
entáo em vigor '
f,ta ausência' dê prêvisâo 1egal quanto ao indicê substituto' as partes êleqeláÔ novo lndice
oficiâl-. pâra reajustamer'rto ão pitço do valor rêmanêscentê' por meiÔ dê termo aditivo'

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE S1 CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGEIRO E ., PÀRÀ EXECUÇÂO DE SERVIÇO CONEORME OISCRIMÍNÀDO

NESTE INSTRUMENTO NÀ EOR}'IÀ ÀBAIXÔ:



CIÁUSI,I.À QUITTÀ - DÀ DOTÀçÃO:
As dêspêsas colrerão po! conta da seguinte dotaÇão, constante do o!çamento vigentê:
Recursos Próprios do Município de Mogeiro: LEA 340/2020 02,010 GÀBINETE DO PREEEITO 02.020 SEC

DE ÀDMINISTRÀÇÃo E PALNEJAMENTO 02.O3O SEC DE EDUCAÇÃO, CUI,TURÀ, ESPORTE, ]ÀZER E TURISMO 02.O4O
SEc MUNICÍPAL DE SAÚDE 02.O5O SE. DE ÀÇÃO SOCIAL FMÀS 02.O7O SEC. ÀGRIC. ME]O AMBIENTE, PESCA E
PECU O2.O8O SEC. DE INDUSÍ. COMERCIO E ÍNFRA ESTRUTURÂ 02.140 SECRETRIA DE EINANÇAS

3.3.90.39.00.00 001 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ ,IURTDTCA 3.3.90.40.00.00 001 sERvrÇos DE TEoN.

DA INEOMRÀÇÃO E COMUNICAÇÃO- PJ

CIÁUSULÀ SEXTÀ - DO PÀEÀMENEO I

O pagamênto será efetuado roediante processo regular
adotados pelo Contratante, da seguintê maneira: Para
do periodo dê adimplemênto.

O rêâjustê poderá ser rêalizado po! apostilamento'

a
f
o

I
t
a

it-
e em observâncj"a às normas e procedimentos
ocorrer nô prâzo dê trinta dias, contôdos

à!lcúusur,a sÉtDÀ - Dos pRAzos g ol vrcÊxcta:
os prazos máximos de j-níci.o de etapas dê execuçáo e de conclusão do obieto
admitem prorrogaçâo nas condiÇões e hipóteses prêvistas no Àrt. 5?. § 10, da
abaixo i-ndicados e serâo considelados da assinatura do Contrato:
a - Inlcio i Imediato;
b - Conclusãoi 3 (três) meses.
À vigência do presente contrato será dêtêrminadâ: até o final do exerclcio
considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada nos têrmos
I .666 / 93 .

ora
Lei

contratado, que
8.666/93, êstão

fiDancêiro de 2421,
do Art. 57, da Lei

crÁusulÀ orrÀ\rÀ - ols oBRreÀÇõBs Do coNÍRÀtÀNEE:
a - Efetuar o pagamênto relativo a execução do serviÇo efetivamênte leatizado, de acordo com as

respectivas cláusulas do presênte contrato;
b j proporcionar ao Contratado todos os meios necessátios para a fiel execuçáo do serviço
contratado i
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irrêqularidade encontrada quanto à gualidade do

serviÇo, exercendo a mais anpla e completa fiscalizaçâo, o que não exime o Contlatado de §uas

responsabi tidades contratuais e legals;
d j Designar representantês com atribuiÇôes dê Gêstor ê Eiscal dêste contrato, nÔs têrmÔs da

norrna viáente, especialmente para acompanhar e flscalizar a sua execuÇáo, respectlvamente.
permitiaa a contralação de terceiros para assistência e subsídio de informaÇões pertinentes a

essâs atribuiçõea,

cúusurÀ NoNÀ - DÀs oBRrcÀÇôEs Do coNTRÀrÀDo:
a - Exêcutar devj.damênte o serviÇo dêscrlto na cIáusufâ correspondeDtê do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o lamo de atividadê rêlacionada
ao objêto contratuaf, com observância aos prazos êstipulados;
b - Rãsponsabilizar-se por todos os ôous e obrigações concernentes à LegislaÇão fiscal, civil,
tributáriâ e trabalhista, bem como por todas as dêspesas e cornpromissos assrmidos, a quâfque!

tltulo,peranteseusfornecedoresouterceirosemrazáodaexecuçãodoobjetocontratado;
c - Manter prêposto capacitâdo e idôneo, aceito pelo contratante, quando da execuÇão do contrato,
que o represênte integralmente em todos os sêus atos;
d _ permitir ê facilitar a fiscafização do contratante devendo prestar ôs infornês e

escla-rêcimentos solicitados;
e - sêrá reSponsáve1 pelos danos causados diretamente ao cont!atante ou a tercêiros, decorlêntes
desuaculpaoudolonaexecuçãodocontlato,nãoexcluindoouleduzindoêssarêsponsabilidade

fiscalizaÇão ou o acompanhômento peto órqão interessado;
- Náo cedár, transfêrir ou subcontlatar. no todo ou êm palte, o objeto deste instlumen
conhecimento e a devida autor:izaçáo êxpressa do Contratante;
- Manter, durante a vigência do contrâto, em compatibitidade com as obrigaÇôês ass

odas as condiçôes de habilitaçâo e quafificaÇáÔ exj'gidas no rêspectivo processo licit
prêsentando ao Contratantê os documentos necessários, sempre que solicitado'

! seln

at t

cúusuÍ,À oÉcrna - DÀ ÀÍ,TEP'aÇÀo g npscrsÁo:
Este contrato podêrá ser altêrado com a devida justificativa, unilateralmente peIÔ

ou por acordo entre as paltes, nos câsos previstos nÔ Àrt' 65 e será resci'ndid
aireito, confonnê o disposto Dos Arts' '71 , 18 e 79, tÔdos da Í'ei 8'666/93'
O Contr:atado fica obiigado a acêitar, nas mesmas condiÇóes contratuais' os ac

supressões que se fizerem nos serviÇos, até o Íespectivo limite fixado no Àrt' 65'

a.ZeetgZ. Nenhum acréscimo ou supressáo poderá excedel o Iimite estabelecido' salvo a

resultântes de acordô celebrado êntre os contratantes'

crÁusur.n DÉcD{À PRrldErRÀ - Do REcEB&IENEo:

Executado o presente contralo e observadas as condiÇóes de adimplemento das obrj-gaÇôes pactuadas,

osprocêdimentoseplazospararecêberoseuobjeto.pê]ocontratanteobedecêrão,conformeo
.""á, à" disposições dos Arts. 13 a'76, da Lei 8'666'193'

Cont ratante
o, de pleno

réscimos ou
§ 10 da Lei
s suprêssões

e preceitos l-egais,
previstas nos Arts

cu(usur,t oÉcrr.â sgeuNDa - DÀs PENÀuDÀDES :

A recusa injusta em deixar de cr.nnplir as obrigaçÔes assunidas
Corlltua"ao, garantida a prévia defesa, às sêguintes penalidadês

sujeitará o
86 e 87, da



Lei 8.666/93t a - advertênciai b - nulta de mora de 0,59 (zero vírgufa cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato po! dia de âtrâso oa entrega. no inicj-o ou na exêcuçâo do objeto ora
contratado; c - multa de 10* (dêz por cento) sobrê o valor contratâdo pela inexecuÇáo total ou
parcial do contrato; d - simultaneamentê r quafquex das penalidades cablvêis fundámêntadas na
Lê.i 8.666l93 e na Lei 10.520/02.
Sê o valo! da multa ou indênizaÇão devida nâo for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação
ao Contratado, sêrá automaticamênte descontado da primeira parcela do pagamênto a que o

Contratado vier ê fazer jus, acrêscido de juros moratórios dê 18 (um por cênto) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmentê.

cuíusuLÀ DÉcD'{À rERcErRÀ - DÀ coMPENgÀÇÀo FrNÀNcErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos dê pagamentô nos termos dêste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido dê afguma forma para o atrâso, será admitida a compênsaçâo financêira,
devida desdê a data limite fixada para o pagamento até a data colrespondente ao efetivo paganento
da parcê1a. Os êncargos morâtórios devidos em razão do atraso no pagamento sêrão câlculados com

utilizaÇãoda§êguintefórmula:EM=NxVPxI,onde:EM-êncargosmoiatôrios;N=númerode
dias entle a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valor da parcela a

ser paga; e I: índice dê conPensação financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo ?X

= percentual do IpCA-IBGE âcumulado nos úl-timos doze meses ou, na sua falta, um novo lndice
ad;tado pelo Govel:no Eederal que o substitua. Na hipótese do rêferido indice êstabê1êcido para
a compên;aÇão financej-ra vênha a sêr extinto ou de qualquer formâ não possa mais ser utillzado,
será;dotado, em substituiçâo, o que vier a ser dêterminado pela lêgislação então em vigor.

cúusu,,À DÉc${À ouÀRrÀ - Do !oRo:
para dirinir as questões decorrentes deste contrato. as partes efegem o Eoro da Comarca de

Ítabaiana.

E,porestalemdeptenoacordo,foilavladoopresentecontratoem02(duas)vias.oqualvai
assinado pê1as partes e por duas testemunhas.

Mogeiro - PB,
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