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Órgão Reafizador do certamê:
PREFEITURÀ MUNICÍPAL DE MOGEIRO
Àv. PRESTDENTE .loÃo pEssoÀ, 47 - cENTRo - MoGErRo - pB.
CEP: 58375-000 - E-mail: licitacaomogeiroBuol . coín. br - Te1.: (83) 32667433,

Obsêrvação:
C.rtEô reatiito à participaçâo dê Microêúprelas, EDtr)r65a5 d. Pequctro Portê ê Equipârâdo!, nos
ternos da fêgis1açáo vigente.

O órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501,/0001-67, doravante
danouiaado giúplêssenta ORC, torna púbIico para conhecimento de quantos possam intelessar que
fará !êalizar atlavés do Prêgoeiro Oficial assêssorado por sua Equipe de Àpoio, as 08:30 horas
do dia 28 de Setêrúro de 2021 no endêreÇo aciBa indicado, licitaÇâo na modalidade Plegão
Presencial n' 00037/2A21, tipo menor preÇo, e sob o regime dê êmpreitada por preÇo uoj-tário;
tudo de acordo com este instnmento e em observância a Lei Fêdera1 n'10.520, de 17 de.lulho de
2002 e subsidiarlamente a Lêi Eederal no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Compfêmêntar no 123,
dê 14 de Dezembro de 2006, Decr:êto Municipal n" 016, de 10 dê Novemblo de 2006; e legislaÇâo
pertinente, consideradas as atter:ações posterioles dâs referidas nomas; conforme os critérios
ê procedimentos a seguir definidos, objetj.vando obter a mefhor proposta pâra: coNTRÀÇÃo DE

EMpREsÀ EspEcrALlZADA DE TÊcNoLoGrA DÀ rNEoRr'lAÇÃo pARÀ LocAÇÃo Ê MÂNUTENÇÁo DE srsrEMAs
rNroRltÀTrzÀDos DE EoLHA DE PAGAMENTo E ARRECADÀÇÃo DE TRrBUTos, LrcENÇÀs DE sorrwAREs PÀRÀ

ATENDER AS NECESSIDADES DA PRET'ETTURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO.

1.0.DO OB.IETO
1.1,Constitui objêto da presêntê IicitaÇão: coNTRÀÇÃo DE EMPRESA ESPECIÀLIZÀDÀ DE TECNOLOGIA DÀ

INFORMÀÇÀO PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMÀS INEORMÀTIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E
ÀRRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, IICENÇAS DE SOTTWARES PARÀ ATENDER AS NECESSIDÀDES DA PREFEITURA

MUN]CIPAL DE MOGEIRO.
1.2.As êspecificaÇões do objeto ora licitado, encontram-se devidamêntê detalhadas no
corrêspondênte Termo de Referência - Anexo I dêstê Ínstrumento.
1.3.A contrataÇâo acima descrita, quê será processada nos termos deste instlumento convocatório,
especificaÇões técnj-cas e informações compleneôtares quê o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: pela necessidade da devida efetivaÇáo dê sêrviço para suprir dêmanda especlfica -
ôolrrmÇÃo DE EMPRESA EspEcÍÀLrzÀDÀ DE TECNoLoGTA DA TNEoRMÀÇÃo PARA LocAÇÁo E MÀNUTENÇÀo DE

srsrEMÀs rNFoRl,lATr zADos DE EoLHÀ DE pÀcAMENTo E ARRECADAÇÁo DE TRrBgros, LrcENÇAs DE SoFTWÀRES

PAÀA ÀTENDER AS NECESSIDADES DÀ PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO _, CONSidêTêdâ OPOTTUNA E
j,mprêscindivel, bem como relevantê mêdida de interesse púb1ico; e ainda, pela necessidade dê
desenvolvimento de aÇÕes continuadas para a promoÇáo de atividades pertanentes, vi§ando à

maximj-zação dos recursos em relâÇâo âos objetivos programados, observadas as dirêtrizês e metas
definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.o.Do LocÀr E DÀtÀ E DÀ rMpuGNÀçÃo Do EDrrÀ!
2.1.Os envêlopes contendo a documentaçáo relativa à proposta de preços e a habilitação para
execuÇão do objeto desta licitaçâo, deverão ser êntreguês ao Pregoeiro até as 08:30 horas do
dia 17 de Setedcro de 2027, no endereÇo constante do preâÍbulo deste instrumênto. Nêste nesmo
Loca1, data e horário será rea.lizada a sessão pública para abertula dos referidos ênvê1opes.
2.2.Informaçôes ou esclarecimentôs sobre esta ficitação, serão pÍestados nos hoi:ários nomais
de expediênte: das 08:00 âs 12:00 hôiâs. E-mail: .IicitacaomogeiroGuol'com.br'
2.3.Oualquêr pessoa * cidadão ôu licitante - podêrá solicitar esclalecj.mentos, providências ou
impugoar o ato convocatório destê certame, se manifestada por êscrito ê dirigida ao Pregoeiro,
até 02 (dois) dias úteis antês da data fixada para recebimênto das propôstas.
2.4.Caberâ aô Pregoeiro, au)ailiado pelos setores rêsponsáveis pê1a êlaboraÇão deste ato
convocatório ê seus anexos, dêcidir sobrê a petlção no prazo de até 24 (vintê e quatro)
considêrado da data em que foi dêvidamente rêcebido o pêdido.
2.5.À rêspêctiva petiÇão sêrá apresentada da seguinte forma:
2.5.1,plotocollzando o original, nos horários de expêdiênte acina indicados, exclusivamen
seguintê êndereçoi Àv. Presidêntê João Pessoa, 4? - Centro - I"Íogei.ro - PB.
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.DOS ELEMENTO§ PÀRA Í.rCItÀçÃO

.Àos participantes, serão for:necidos os seguintes elementos:

.1.ANEXO I - TERMO DE REEERÊNCIA - ESPECIFICÀÇÕÉS;

.2.ANEXO 1I _ MODELOS DE DECLARAÇÕES;

.3.ANEXO lII - MODELO DE DECI.ARÀÇÁO DE REGULARIDADE ' HAB]LITAÇÂ.O;

.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRÀTO.

.A obtênÇão do Edital poderá ser feita da seguinte forma:

.1.Junto ao Pregoêiro: gratuitamente; e
,2.Pelos sitesi www.mogê1ro.pb.gov.br/licitacoes; Í,rww. tce. pb. gov. br

(,
a.v
.) VISTO c-
d-

o'lv

{.0.DO SUPORIE I.EGÀL
4.1.Esta licitaÇão reger-se-á pela Lei fêdera1 no 10.520, de 17 dê Julho de 2002 e

subsidiariamente a Lei Eederaf n. 8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lel Complêmentar n'123, de 14

de DezêÍüro de 2006; Decreto Munj-ci-pal n' 016, de 10 de NoveÍüro de 2006; e legislação pêltinente,
consideradas as alteraÇôes posteriores das refer:idas normasi quê ficam fazendo partes integrantes
dêstê instr:umento, indepêndente dê transcriçâo.

s.O.DO PRÀZO E DOTÀÇÀO
5.1.O prazo máximo para a execuÇão do objeto ora licitado, conforme suâs caractêristicas e as

necessidades do ORC, e quê admite prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93' está abalxo
indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início: lmediato;
Conclusão: 3 (tr:ês ) meses.

5.2.O serviço será êxecutado de acordo com as êspecificaçõe§ dêfinidas no correspondente Termo

de Refêrência1, anexo a este instlumento.
5.3.o prazo de vigêncj.a do correspondente contrato será detêrminado: até o final do exêrclcio
financãiro d,e 2A21, considerado da data dê sua assinatura; podendo ser prorrogado nos têrmos do

Art. 51, da Lei 8.666/93'
5.4.As despesas decorrentes do objeto deste cêrtame, correráo por conta da sequinte dotaÇão:
Recuxsos eióprios do Município de Mogêiro: LÊ,Í 340/2020 02.010 GABINETE Do PREEEÍT6 02.020 sEc

DE ÀDMÍNISTRÀÇÃO E PAINE,fAMENTO 02,030 SEC DE EDUCAÇÃO, CULTUÀA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 02.040
SEC MUNICIPÀL DE SAÚDE 02.O5O SE. DE AÇÃO SOCIAL EMAS 02.O?O SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE' PESCÀ E

PECU O2,O8O SEC. DE INDUST. COMERC]O E INTRÀ ESTRUTURÀ 02.140 SECRETRIÀ DE F'INÀNÇAS

3.3.90.39.00.00 001 ouTRos SERV. DE TERC. PESSOA JURTDTCA 3.3.90.40.00.00 001 sERvrÇos DE TECN.

DÀ INEOMRÀÇÃO E COMUNICAÇÃO-P.]
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6.0.DÀS COTOTÇõES DE PÀRTICI PÀÇÃO

6,1.Os proponentês que dêsejarêm palticipar dêste cêrtame dêverão êntregar ao Pregoei!o dois
envelop;s iechados j-ndicandó. respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS ê DOCUMENTAÇÃO, dêvidamente

identiii.cados, acompanhados da respêctiva declaração dê culnprimento dos requisitos de

habilitaÇâo, nos te.nos definidos neste instrumento convocatório '
6.2.À participaÇáo nestê certâmê é rêstrita às Microempresas, Empresa§ de Pequeno Porte e

Equiparados, no§ ternos da legislaÇáo vigente.
e.:.itao poaerao participar os inte!essados que se encontrem sob o regime falimental, emplêsas

estrangeiras quê oão funcionem no pais, nem aquefes que tenham Sido declarados inidôneos para

ticitai ou contratar com a Administração Púbtica ou quê estejam cumprindo a sanÇáo dê suspênsão

do direito de licitaÍ e contlatar corn o ORC'

6.4.oslicitantesquedesejaremenviarseusenvelopêsPropostadePreçoseDocumentaÇãovia
postal _ com Aviso àe Recebimeoto AR -, deverão remêtê-los em têmpo hábi1 ao êndereÇo constante
ào preâmbulo deste instrlunento, aos cuidados do Prêgoeiro - Flavj'ano clebson Araújo' Não sendo

rigãrosamente obsêrvadas as exigências dêste itêm, os respectivos envelopes nâo sêrão aceitos e

o iicitante, portanto, desconsidêrado para efei'to de participaÇão no cêrtanê'
6.5.Quando obselvada a ocorrência da êntrega apenas dos envêIope§ iunto âo Plegoeilo' sem a

pêrmanência de repiesentante credenciado na respectiva sessáo pública, ficará subênteodido que

o licitante abdicou da fase de fances verbais'
6.6.É vedada à participaÇão en consórcio'

.DÀ REPRE9ENTAçÃO E DO CREDENCIAMENTO

.olicitantêdeveráseapresêntar,paracredencianentojuntoaoPrêgoeiro,quandofolocaso,
avés de um representante, com os do;ünentos que o credenciam a particiPar deste procedimeoto

itatório,inclusiveconpoderesparaformulaÇãodeofeltaselancesverbais.Cadâ1icitânte
denciará apenas um representantê que será o único adnitido a intêrvir nas fases do certame

forrna prevista neste instrumento, pàdendo sei substituido posteriormênte por outro devidamentê

7.O
1,7
atr

crêdenciâmento devêrão ser apresentados os seguintes dÔcumentos:
ndo_se do rePresentante 1êgaf: o instrumento constitutivo da emprêsa na forma dâ Lei,
o caso, devj-danente rêqist rado
â exercer direitos e âssumir ob

'7 .2 .2 .'lratardo- se de procurador: a procur
constem os necêssários poderês parâ folmu
declaraÇôes. desisti! ou apresêntar as raz

rtinentes ao celtamê; acompanhada do corre
ndô for o caso, que comprovê os podêres do

no órgâo competente, no qual estejam expressos seus
rigaÇões em dêcorrênci.a de tal investÍdura;
açãô por instrumento público ou palticula r da qual

pe

Iâr verbalmente lances, negociar prêços,
ões de recur§o e praticar todos os dema

spondente instrumento de coostituiÇáo da e

mandante para a outorga. Na hj-pótesê de pro

flrmar
at os

qua
sêj a particular dewerá aer racônl.ecidâ a firmâ êm cartôrio do rêaPectiwo sigrnatário
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7,2.3.O replesentantê IêgaL ê o procurador dêverão identificar-se apresentando documento oficial
quê contenha foto.
?.3.Estes documentos deverâo ser êntregues ao Pregoeiro - antes do inicio da sessão púbfica -
en original, por qualquer procesao de cópia autenticada por cartório compêtente/ pefo Pregoeiro
ou membro da Equipe de Apoio.
?.4.4 não âpresentaÇâo ou ainda a incolreÇáo insanáve1 de qualquêr dos docunentos de
credenciamento inpedirá a participaçâo ativa do representante do licitante no presente certane.
Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrentê, apenas pêrderá o dlreito a

manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitâtório. Para tanto, o Pregoeiro recêberá
rêgularmente do referaido concorrente seus envefopes. decl.araÇÕês e outros elementos necêssálios
à participaÇão no certame, desdê que aprêsêntados na forma definida nêste instxumento,
?.5.No momento de abêrtura da sêssão pública, cada licitante, por iôtermédio do sêu representante
devidamente crêdenciado entrêga!á ao Prêgoeilo, em sêparado de quafquer dos envefopes, a seguinte
documentaÇáo:
7 . 5. 1 . Declaraçâo de ElaboraÇão Independente dê Proposta - Anexo II.
7.5.2.Dec1âraÇão dando clêícia de que cumple plenamente os r:equisitos de habilitaÇão, conforme
modelo - Anexo IIÍ; e
7 . 5. 3 . ComprovaÇão de que o licitântê se enquadra nos termos do AIt. 3'da Lêi 123106, sêndo
considêrado rnictoenplesa ou enprêsa de pêqueno polte e xecêbêndo, portanto, tlatamento
diferenciado ê sinplificando na forma definida pe1â legislaçâo vigent.ê. Ta1 compr:ovaÇào poderá
ser feita através da apresentação de qua.Iquer. Lun dos sêguintes documentos, â critério do

licitante: a) decfaração expressa formalnente assinada por profissional da área contábi1,
devidamente habilitado; b) certidão sirnplificada êmitida peta junta comercial- da sede do

l-icitênte ou equivalente. na forma da Iêgis1aÇão pêrtinentê. A ausência da refêrida declaração
ou certidáo sirBplificâda impedirá a participâçâo do licitante no plesente cêrtane.
1.5.3.1.O pregoelro poderá promover diligência, na forma do Alt. 43, § 3" da Leí 8.666/93,
destinada a êsc1a!ecêr se o Iicitantê é, dê fato e dê direito, considêrado microempresa ou

emplesa de pêqueno Porte.
l.6.Quando oe envê1opes Proposta de Preços e DocumentaÇáo forem enviados via postal, a

docr.rmentaÇão relaci.onada nos itens 'l .5.7, 1.5.2 e ?.5.3 deverá ser aplesêntada dêntro do envelope
Proposta de Preços.

8.0.DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

8.1.4 proposta devêrá ser apresentada ên 01(uma) via, dentro de envelope
seguintes indicaÇôes no anverso:

PREFEITURÀ MUNIC]PA! DE MOGEIRO
pRoPosgA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCTAL N'. 00031/2021
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPB PROPOSTA DE PREÇOS devêrá conter

8.2.Proposta elaborada en consonância com a
elementos - Anexo Í -, em papê1 tirÍürado
rep
cal

nêcessárias.
8.5. Existlndo discrepância êntre o

quê esteia devidamentê preênchido.
8.10, Nas l-icitaÇões para aquisiÇâo
ofertados. A eveDtual- falta da rêf

os seguintes êlementos:

lacrado tendo as

Co
d VISTO

Jo rv

expressos êm afqarisnos.

o
o.Y

s êspecj-ficaÇôês constantes dêste instr o e seus
da empresa, quando for o caso, assinadâ por seu

discriminaÇâo e outlasresentante legal. contendo no co!respoÊdente item cotado:
acteilsticas se necessário, quantidade e valorês unitálio e total

8.3.Será cotado um único prêço para cada item, com a utitizaÇáo de dua

em contrário está sujeita a corrêção observando-se os seguinte§ crit
s casas decimais . IndicaÇão
érios:

preÇo unitário e o valor total, resultado da multiplicaÇáo

8.3.1.Ea1ta dê digitos: sêrão acrescidos zeros;
8.3.2.Excesso de digitos: sendo o prj-meiro digito êxcedentê nenor que 5' todo o êxcesso se!á

suprirnlao, caso contlário have!á o árredondamento do dígj-to anterior para mais e os demais itens
excedentes suprimidos.
8.4.A Proposú deverá ser redigida em lingua portuguêsa e em moêda nacional' elaborada com

clareza, sem alternatlva", r""raã", emendas e/ou entrêl-inhas. Suâs folhâs rubricadas e a última
datadaêassinadâpeloresponsávêl,comindicação:dova]o!totaldapropostaemalgarismos,
dos prazos de entrega ou execuÇâo, das condiÇões dê pagamento' da sua vatidade que não poder:á

sê! inferior a 60 dias, e orrtrás informâções ê obsêrvaçõês pertinentes que o licitante julgar

do preçô unitário pêIa quantidadê, o preÇo unitário prêvalecêrá'
B.6.Fica estabelec-ido que havendo divergênciâ de preÇos unitárj-os para um mesmo Produto ou

serviço, ptevalece!á o de menor valo!.
B,7,No caso dê alteraÇáo llecessáriâ da proposta feita PeIo Pregoelro ê sua Equipe de Apoio,

decorrente exclusivamênte de incorreÇôes na unidade de nedida utilizada, observâda a devida
proporcionalidade, bem como na multiplicaçâo e/ou soma de valores, prevalecerá o valor colrigido'
8.8.4nãoindicaÇáonaplopostadosprazosdeentrêgaouêxecução,dascondiçõesdêpagêJüento
ou de sua validadê, ficará subentendiào que o ficitante acêitou iotegrâ1mentê as disposiÇões do

ato convocatótio e, portanto, serão consiàeradas as dêterminações nele contidas para as referidas
êxigências não sendá suficientê Írotivo parâ a dêsclassificaçâo da proposta.
8.9,É facultado ao Iicitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC' desde

de mercadorias o participante indj-cará a origêm dos
erida indicaÇão não dêsclassificará o licitante'
ta que deixar de atender as disposiçóes deste instrume8.11. será desclassificada a propos

uto s



8.12.Flca facultado âo licitantê a aplesentaçáo da proposta taÍüém em mídia, ou seja, em CD ou
PENDRI!'E.

9. O. DÀ HÀBILITÀÇÀO
9,1.os documêntos necessários à habilitaÇão dos licitantes, deverão ser aprêsêntados em 0l {uma)
via, dentro de envelope lacrado, contendo as sêguintes indicaÇôes no anverso:

PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

DOCUMENTÀÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

aaa3\ / 2a21

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÃO develá conter os sêguintes êlêmêntos:

9.2. PESSOA JURÍDICA:
9.2.1,Prova dê inexistência de débitos inadimplidos pêrante a

apresentaçào de Certidão Nêgativa dê Débitos Trabalhistas CND?, nos têrmos do TÍtülo VII-À da

Ctnsolidação das Leis do rrabalho, aprovada pê1o Decreto-Lei no 5.452, de 1'de maio de 1943.
g.2,2.Declatação do licitante: de cumprj-mento do disposto no Àrt. 7'. Inciso xxxIII, da

ConstituiÇão Federaf - Alrt.2'1 , lnciso V, da Lêi 8,666/93; de superveniêncj-a de fato inpeditivo
no que d.iz respej-to à participaÇão na licitaÇão; e de submeter-se a todas as cIáusulas e

condições do presente instrumento convocatório, conformê modelo - Ãnexo ÍI'
9.2.3,certidãà negativa de fa1ência ou concordata expedida pê1o distribuidor dâ sêde do

llcitânte, no máxlmo 30 (t!inta) dias da data prevista para abertura das propostas.
9 . 2 . 4 . ComprovaÇão de capacidade de desempenho antelior sati§fatório, de atividadê iquêI ou

assemê1haaa ao objeto da- licitaÇão, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de

dirêito público ou Privado.
9.2.5.Prova de inscrj-çâo no Cadastro Nâcional de Pessoa Jurídica - CNPJ'

9.2.6.prova de inscrição no cadastto de contribuintes êstadual ou municipal, Ielativo à sêde do

licitante,
g.2.'7.Pr:!o constitutivo. êstatuto ou contrato social em vigor, devidamente Ieglstrado, em sê

tratando de sociedade§ conerciais, ê, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de docrmentog
de eleiÇão de seus administradoles. InscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acornpanhada de prova de diretolia êm exercício. Decleto de autorizaÇáo, em se tratando de empresa

ou sociedade estrangeira em funcionamênto no Pals, e ato de Iêgistro ou autorizaÇâo pa!â

funcionanento expedido pelo órgão compêtentê, quando a atividadê assim o exigj-r' Regist!o
conercial, no caso de emplesa i.ndividual. Estas exigências não se apli-cam ao ficitantê que,

loanao aa'etapa de credentiamento no cêrtame, já tênha aprêsentado de forma regular nos teflnos
dopresentej-nstlumentoconvocatórlo,alêferidadocrrmentaçãosolicitadanêstesubitem.
9.2.8.na1ançopat!imonialêdemonstraÇõescontábei.sdoúltinoexerclciosocial,jáêxiglvêi5e
apresentados ,ru fo.." da 1ei, com indicação das páglnas cÔrrespondêntes do livro diário em que

omêsmoseencontra,bemconoapresentaÇãodoscompetentestermosdeabelturaeencelxa]nênto,
assinados por profissional hêbiiitado e dêvidamênte regj.strados na junta comercial competente,

vedada a iua substi,tuição por balancetes ou balanços provisórios. Tlatando-se de empresa

constitulda há rnenos de urn àno, ou aquela gue ainda náo tenha rêaLj.zado o fechâmênto do seu

prin,teiroanodeêxistêncianoplazolegat,poderáapresentaroBalaçodeA.bertulaassinadopor
irofissional habil-j-tado e dêvidamênte registrado na iunta comercial competente '.g.z.g.aegulariaadeparacomarazendaFederaf-certidãoNegativadêDébitosRêfativosaos

Tributos Fedêrais ê à Divida Ativa da União'
9.2,1O,CertidôesnegativasdasEazendasEstadualeMunicipaldasedêdolicitante'ououtlo
equivalente, na forma dâ Iei.
9,-2.1l.comprovaÇão de rêgularidadê relativa ao Fundo de Garantia por Tempo dê ServlÇo EGTS'

apresentanào o têspectivo certificado de Regularidade foxnêcida pê1a caixa Econômica Fêderal.
g.2,12,AL\ratâ de locaLizaÇâo e funcionarnentá e/ou dêc1araÇão da Prefeitura do loca1 da sede da

Eirma, infoamando que a mesma funciona no endereÇo mencionado nos documentos '

JustiÇa do Tiâbalh antê a

o devêrão ser organizados na ordem descrita nestê instrumento'
resentados em original, por quâlquer9,3. os documentos de EabilitaÇã

p !êcedidos po! um lndice correspondente, podendo sel ap

processo de cóp ia autenticadâ por cartório competênte, p

1êgivêis, sem conter borrÕes, rasuras, emendas ou êntrelinhas,
encerrados em envêlope dêvidamentê lacrado e indevassáve1' Por

visa facilitar os trabalhos, a ausêncj-a do refêrido índice não

Apolo ou Public

9.4.À falta de qual
autenticadas ou das
ou da publicação êm órg
do ênvelope esPêc1fj-co,
ôbtido viâ fntêrnet sua
Poderá ser utilizada, a

dos ârquivos do oRC, Pa

quê! docrnnento exigj'do, o sêu vêncimênto, a

vias originais pala autênticaÇão pelo Prego
ausência das côPj-as devidamente

açâo em órgão da implensa oficial. quand
elo Pregoêiro ôu membro da Equipe de
o for o caso. Estândo pêrfeitamentê

dentro do Prazo de vafidade, e

ser apenas uma fomalidade que
inabilitará o licitânte.

ão na imprensa oficial, a apresentaÇão d
toroará o rêspêctivo f.icitantê inabi
IegêIidade será comprovâda nos ênderêç

cri.tério do Prêqoeiro, a documêntaÇâo cada
ra comprovaÇào da autenticldade de elemento

eiro ou menüro da Equipe dê APÔio
e documentos de habilitaÇâo fora
litâdo. Quando o documênto for
os eletrônicos corresPondêÔtes.

stral de fornêcedôr, cons tante
s aplesentados Pelo 1i tante,

e

quando for o caso.

10. O.DO CRITÉRIO PÀN,À 
"OI,GàI.IETEIOió.f.lta seleçao inicial das Propostâs pâra identificaÇão dê quais irâo passar

verbais e na classificação final, obsêrvadas as exigênciâs e procêdinentos
a fase de
de finidos

VISTO C



instrumento convocatório, será considerado o
correspondente item.
10.2,Havendo igualdade de valores entre duas
disposto no Art, 30, S 2o, Inciso IT, da Lei I
1âncês verbais, se fará atlavés de sorteio.

critério de menor preÇo apresêntâdo para o

ou mat-s
.666/93,

propostas escritas, e após obedêcido o
a classificaÇáo inicial aa de

a
11.0.DÀ ORDEII! DOS IRÀBÀJ,HOS
11,1.Para o recêbimento dos ênvelopes e inicio dos trabalhos sê!á observad

a
(,

@04
15 (quinze) mlnutos após o horário fixado. Encêlrado
nenhum outro será aceito.

o prazo para rêcebime -p

11.2.Declarada aberta à sessão pública pel-o Pregoêiro, será efêtuado o devi

11.3.O não compa!êclmento do rêpresentantê de qualquer dos licitantês não iÍnpêdirá a

o

dos intexessados. Solnentê participará ativardente da reuni.ão un representantê de
podendo, no entanto, sêr assistidâ por qualquêr pessoa quê se interessar'

e fetivaçâo
da reunião, seDdo quêi a simples participação neste cêrtane irnplica na total acêitação dê todas
as condiÇões estabefecidas neste Instrumênto Convocatório e sêus anexos.
11.4.Em nenhuma hipótesê será concedido prazo para a apresentação de documentaÇão e/ou
substituiÇão dos envelopes ou dê qualquer êlemento exigido e nâo apresentado na reunião destinada
ao lecebimento das propostas de preços'
11.5,O prêgoêilo rêceberá de cada reprêsêntantê os envelopes Proposta de PleÇos e DocumentáÇão

e a decfaraÇeo, separada de qualquêr dos envelopes, dando cj-ência de gue crmpre plenamênte os

requisitos de habilitação.
ll.6.posteriormente abrirá os envelopês Propostas de Prêços, rubricará o sêu conteúdÔ juntamentê
com a sua Equipe de Àpoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências
constantês no instrumênto convocâtório ê solicitará dos licitante§ que exaninem a documêntaÇáo
nê1ês contidas.
11,f.pr:ossêguindo os trabalhos, o Pregoêiro analisará os doclrmentos e as obsêrvações PoIvêntula
formuladas pelos ticitantes, dando-Ihes ciência, em seguida, da classificaÇão inicial, indicando
a proposta dê menor preÇo e aquelas em valores sucessj-vos e supeliores en até dez PoI cento,
relativamente à de menor: val-or, para cada iten cotado. Entretanto, se assj.m julgal necessálio,
poderá divulgar o resultado numa nova reuniáo.-lf 

,g.liao havéndo para cada itêm l1citado pelo menos três propostas nas condiÇÕês acima definidas,
se!áo classificadas as melhores propostas subsêquentes, até o máxi-mo de três, quaisquêr quê

sejam os prêÇos oferecidos.
tr.9,rm sequida, sê!á dado inlcio à etâpa de apresentaÇão dê lancês vêrbais pelos replêsentantes
dos licitantes inj.ciafmente cfassificados, que dêverão §ê! formulados de formâ sucessiva, êm

valores distintos ê ctecrescentes, a partir do autor da ploposta de maior preço. sêIâo realizadas
tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta etapa podêrá ser
interrompida, marcando-se uma nova sássão púb1ica pala continuidade dos trabalhos, a criÉrio
do Pregoeiro.
11'10.Nãoserãoacêitoslancescomva]-oresirrisórios,inconpâtiveiscomovalolorÇadole
deverão ser efetuados em unidade nonêtária nacional. A desistência em apresenta! lance vêrbal,
quandoconvidadopeloPregoeiro,imp].icaránaexclusãodolicitanteapenasdaetapadelances
rierbais para o córrespondente item cotado e na manutênÇáo do últirno preÇo apresentado, para

efeito de classificaçáo final das propostas'
11.11,DecIârada encelrada a etapâ compêtitiva
aceitabilidade da primêira classificada, quanto ao objeto ê

assinatura do contrato, observando-se o sêguinte procedimêntoi
11.15.1. Às mi-croemp resas e emplesas de pequêno porte, por

te instrumêoto Para efeito de
sta aplesêntê alguma restriÇáo,
de fiscal ê trabalhista, será
corrêsponderá ao momento em que

iodo, a critério do oRc, Para a

débitô, e êmissão da eventrlais

to, j-mplicará decadênciâ do
sendo

1tsii

respêito.
11.i2.Sendô aceitáveL a proposta dê menor preÇo, será aberto o envelopê contêndo a documêntaÇão

de habilj_taÇáo somente do ii.iturltu que a tiver formulado, para confirmaÇão das suas condiÇóês

habititâtórias. constatado o atêndimênto pfeno das êxigências fixadas nÔ lnstrumento
convocatório, o licitante será declarado vencedor. sendo-Ihe adjudicado o rêspectivo item,

ábleto deste cêrtame, após o transcurso da conpêtente fase recursal' quando for o caso'

11.13.Se a oferta não for acej.tável ou se o licitantê náo atender as exigência habifitatórias,
oPreqoêi!oexaminaráasofêItassubsequentes,naordemdeclassificaÇão,verificandoasua
aceit;bitidade ê procêdendo à habilitaçà; do proponentê, e assin sucessivamentê, até a apurâÇáo

de uma proposta que atenda as disposiçÕes do instn]mentÔ convocatório'
11.14.Da reuniáo -Iavlar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas toda§ as ocorrências
ã q,.r., uo fina1, será assinada pelo Pregoêiro, sua Equlpe dê Apoio e llcitantês .prêsentes '

11.15.Em dêcorrência aa lei õomplementar 123l06, a complovaÇão de iegul-aridadê fiscal e

trabalhista das microempresas e êmpresas de pequêoo porte somente será êxigida para êfeito de

e ordenadas às ProPostas, o Pregoeiro examinará a

valor, dêcidindo motivadamente a

ocasiáo da Participação nesta
ara comprovaÇão de regularidade

fiscal ê trabalhista, dentrê os docrmentos enumerados nês
Iicj.taÇão, deverão

Habili-tação e integ
11. 15,2,Havêndo alguma
assegurado o Prazo de 0

apresentar toda a documêntaÇâo exigida p

rantês do ênvelope DocumentaÇão, mesmo quê e

rêstriÇáo na comprovação da rêgularlda
5 lcinco) dias úteis, cujo têrmo inicial

regularizaÇ
o licitante for declalado vêncedor, prorrogáveis por igual per

ão da documêntaÇâo, pagamento ou parcelamento do

certidões negativas ou po§itivas com efeito dê certidão Ôegativa;
11.15.3.4 náo-rêgularizaÇão da documentaÇãor no prazo acima prevls

das sançõês Previstas oo Artdirêito à contrataçáo, sêm prêiuizo
facultado ao oRC convocar os licitant
do contrato, ou revoçJar a licitação'

81, dâ Lêi 8.666/93
es rêmanescente§, na ordem dê classificação, para as atura

d



11.16.Os docrmentos aprêsentados pelos licitantês no Credencianento e os ê1êmêntos constantes
dos envelopes Proposta dê PreÇos e Documentação que foren âbêrtos, serào retidos pê1o Prêgoêj-ro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o ênvelope DocumentaÇão, alnda lacrado, do
licitante dêscfassificado ou quê não logrou êxito na êtapa competitiva qu

diâs consecutivos da data
enãof por

seu rêprêsentante legat no prazo dê 60 (sessenta)
presente certame, setá sumarj-ôaente dêstruido.

do

Lei
ões

12.O.DO CRTúRIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PREÇOS

12.1.Havendo proposta ou lance vencêdor com valor pa!a o lêspêctivo j'tem ie1
- Termo de Referência - EspecificêÇões, nâ coluna código:
12.1.1.Con indicios que conduzaln a uma presunÇão relativa de inexequibilid
dêfinido no Àrt, 48, rr, da Lei 8.666/93, êm tal situâção. não seúdo pos
confirmação, podêrá ser dada ao ficitantê a oportunidade de dêmonstrar a suâ e dadê,

dos preÇo5,

quando for

sou

sendo-Ihe fâcultado o prazo de 03 (três) dias útej-s pala comprovar a viabilidadê
conforme parâmettos do mesmo Àrt. 48, II, sob pena dê desconsidêração do item.
12 ,2 . Salienta-se que tai§ ocorrências não descfassificam automatj-camentê a proposta,
o casô. apenas o iten correspondentê.

13.0.DOS RECURSOS
13.1.Declarado o vencedor, qualquêr licitante podêrá manifêstar inediata e motivadalnente a

intenção dê recorrêr, obsêrvando-se o disposto no Àrt. 4o, Inciso xvIII, da Lei 10'520/02'
13 ,2 . o acolhirnênto do recurso inpoltará a invalidaÇâo apenas dos atos in§uscêt1vêis de

aprovej-tamento .

t].:.a tulta de manifestaÇáo imediata e motivada do licitantê importará a decâdência do direito
de recurso e a adjudicaÇão do objeto da ficitaÇâo pelo Pregoeiro ao vencedor'
13.4,Decididos os recursos, a autolidade supêrior do oRC fará a adjudicaÇâo do objeto da

licitâÇão ao proponente vencedor.
13.5.o recursà será dirigido à autoridadê superior do oRC, por inteEnédio do Pregoei!o, devendo

sêr protocolizado o originaf, nos horários normais de êxpedlênte das 08:00 as 12:00 hoIaa,
excf;sivamênte Do sêguintê enderêÇo: Av. Plesldente João Pessoa, 47 - Cêntro - Mogeiro - PB.

14. O.DA HODpLOGÀÇÃO E ÀD,n DrcàÇÁo
14.1.Concluído a fase competitiva, ordenada às propostas aplesentada§, analisada a documentaÇão

de habilitação e observados os lecurso§ porventura intelpostos nâ forma da l-egislaÇão vigente,
o pregoeiro'emitira relatório conclusivo do§ trabalhos dêsenvolvidos no celtame, lêmêtendo-o a

autor:idâde superiot do ORC, juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários
à AdjudicaÇâo e Homologação da respêctlvâ licitação, quando fo! o caso'
14.21.\ autoridade superior do oRô poderá, no entanto, tendo êm vista sempre â defêsa dos

interêsses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmentê, o resultado
apresentadopeloPregoeiro,revogarouconslderarnufaaLicitaÇâo'desdêqueapresêntêadêvida
runaarnentaçao exigida pela leglslação vigênte, têsguardados os direitos dos licitantes.

15.0.DO CONIRÀTO
is.r.opo" a homologaÇáo pela autorldade superior do oRC, o adjudicatárlo será convocado parâ,

áãnt.o'ao prazo de 05 (cinco) dias co.r"uc,rii.ros da data dê rêcebimento da notificaÇão, assinar

o ie"pu.ti.ro contratoi quando for o caso, êIaborado em conformidadê com as modalidades permitidas
pela;ei 8,666/93, podendo o mêsmo sofrer a1têraÇões nos tennos definidos pel-a lêferida norma '

15.2.Nâo atêndendo à convocaÇão para âssinar o contlato, ê ocorrêndo êsta dêntrÔ do prazo dê

validade de sua propostâ, o licitãnte perderá todo§ os direitos que porventura tenha obtido cono

vencêdor da l icitaÇáo.
1i.3.É permitido ao oRc, no caso do ricitante vencedor nâo comparêcêr para assinatura do contrato
noprazoêcondiçõesestabelêcidos,convocaloslicitantesremanêscentes,naÔIdemde
classificaÇão e sucessivamentê, para fazê-lo êm igual prazo do licitante vencêdor'
15,4.O contrato que êvêntualmente venha a ser assinado pelo licitantê vêncedor, poderá ser

a]'teladocomadevidajustificati.vâ,uoilatelalmentePelocontratanteouporacoldoent!eas
fãiau", ,,o" casos previitos no Art' 65 ê será rescindido, de pleno direito' conforme o disposto
'nos Arts. 1.7. 1g e ?9, todos da Lêi 8,666/93; e êxecutâdo sob O rêgj"me de êmpreitada por preço

unltário.
15.5.O contratado fica obrigado a acêitar, nas mesmas condições contratuais' os acrésc

sup!êssões que se fizerem nJs serviços, até o respêctivo limite fixado no Àrt' 65' § 1'
e.666/93.NenhurnacréscimoousuPrês5ãopoderáexcêderolimiteestabelecido,salvoassup
resultantes de acordo cefebrado entre os contratantês'

16. O.DÀS SÀNÇõES ÀDMrNÍSlRÀTrrrÀs
16.1.Quem, cànvocado dêntlo do prazo de validade da sua proposta' não cefebla! o con

dej-xar dê entregar ou aprêsentar documentaÇão falsa exl9j'da para o cêrtamê' ense

rêtardamento da execuÇão de seu obiêto, nâo manti-vêr a proposta, falhar ou flaudar na êx

do contrato, comportar-se de nrodo iriidôneo, declarar informaÇóês falsas ou cometêr fraude f
gÀrantiao o direlto à ampla defesa, ficará impêdido dê licita! ê contratar com a Uniáo' És

Distrito Eederal ou Municipios e, será descràdênciado do Sistêma de Cadastramento Unific
EornêcedorêsSICÀrdoGovernoEederalêdesistemassemelhantesmantidospo'Estados,Di
r.a..ur o., Municipios, pelo prazo de até o5 (ciocÔ) anos, sem prejuizo das multas pre

nestê Edital e das demais cominaÇões legais'
16.2.ÀlecusainiustaêmdeixardecumprirasobiigaÇôêsassumidasepreceitoslegais'sul
o Contratado, garant.ida a prévia defesa, às seguintês penalidadês Previstas nos Arts' 86

da Ler 8.666/;3: a - advêrtência; b - mutta de mora de O'58 (zero vírgula cj-nco por

ra

T

enl

omo 1 og
(,

c c
xq
i

r 1t

rlal o
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vistas
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aplicada sobtê o valor do contrato por diâ dê atraso na entrega, no inlcio ou na execuçáo do
objeto ora contratado; c - multa de 10E (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução
total ou parcial do contrato; d - s imultaneamênte, qualquêr das penalidades cabiveis
fundalnentadas na Lei 8.666/93 e na Lei L0.52O/A2.
16.3.Se o valor da multa ou j-ndenizaÇão devida nâo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaÇáo ao Contratado, será automaticamente dêscontado da primeira parcela do

cento) ao mês, ou, quando for o ca§o, cobrado judicialmente.
16,4.Após a aplicaÇáo de quaisquer das penalidades previstas, realizaf-se-á comunicaçâo escrita

v1e r

ao Contratado, e publicado na tmprensa oflcial, excluldas as
de mora quando for o câso, constando o fundamento 1êga1 da puniÇão,

finânceira, devida desde a
efetivo paganênto da ParcêIa. os
serão calculados com utilizaÇão da seguintê fómula: EM =

que estê ocorrer

pagamênto a que o Contratado

19. 5. Nas a feriÇões finais, o índice utilizado P

19.6.Caso o lndice estabelecido para rêajustame
possa mais ser utitizado, será adotado, em su

a fazer jus, acrêscj-do de juros moratóiios de 1t (lm por

penalidades de advertência ê mufta
e o fato

sê!á registrado e publicado no cadastro colrêspondentê.

1?.0.DÀ COMPROT'ÀÇãO DE EXECUçÀO E RECEBI}IENTO DO OB.'ETO

1?.1,Executada a presênte contlataÇão e obselvadas as condiÇôes dê ad
pactuadas, os plocedimentos e prazos para receber o seu objêto pelo o
caso, à disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8'666/93-

18 . O.DO PÀGA!.{ENEO

18,1.o pagamentô será !eal-j-zado mediantê procêsso regular e êm

procedimentos adotados pelo ORC, da sêguintê maneira: Palê ocorrer

inforÍnando

o

RC de
Ões

nf eo

observâ rx
no prazo de trinta dias,

t

contados do periodo de adimplêmento.
18.2.O desenlcolso náximo do perÍodo, não será supêriol ao valoI do respectivo adimplemento, de

acordo com o cronograma âprovado, quando for o caso, e sempre em conformidadê con a

disponibilidadê de recutsos financeiros '
tg.3.ltenhum valor será pago ao contratado enquanto pendentê de liquidaÇão qualquer obrigação
financêiraquelheforinposta,emviltudedepenalidadeouinadimplência,aqualpodêIáSeI
compensadacomopagamêntopêndente,semqueissoqeredileitÔaacréscimodequalquernatureza.
tB,a.Uos casos dá êventuais atrasos dê pagamênto nos terrnos destê instr,mento, ê desdê que o

Contratado não tenha concorrido de algr.xna forma para o atraso, será admitida a compen§ação

data linitê fixada para o pâgârlrento até a data correspondênte ao

êncargos moratório§ devidos em razão do atraso no pagamênto
N x vP x I, ondê: EM = encalgos

moratórios; N = número de dias entrê a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagameotoi

Vp = valor da parcela a ser paga; e I: Índice de compensaÇão financeira, assim apurado: I =

(ÍlX:100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE âcumulado nos últimos doze meses ou' na

sua falta, um novo lndice adotádo pelo Governo Eedêral quê o substitua. Na h.ipótesê do lefêrido
lndice estabelecido para a cornpensaçáo fj-nanceira venha a sel extinto ou de qualquer forma nâo

possa mais ser utilizâdo, serã adotado, em substituiÇáo, o quê vier a ser dêterminado pêla

IêgisIaÇão então em v j-gor.

19. O.DO REÀ,'USTÀ}{EI(IO
19.1,Os preÇos contratado§ são fixos ê irrêajustáveis no prazo de um ano'

1g.2.Deniro do prazo de vigência do contrato e mediante solici.taÇão do contr:atado, os preÇos

pàaãràá 
"or... 

ieaiuste após o interreqno dê um ano, na mesma proporÇão da variaÇão verificada
;o IPCA-ÍBGE acr.mulado, tomando-se por base o mês dê aprêsentaÇão da respectiva proposta,

exclusj"vamente para as obrj-gações iniiiadas e concluldas após a ocorrência da anuafidade'
19.3.Nos reajustes 

".,useq,ruritá" 
ao plimeiro, o interregno minino de un ano sêrá contado a partir

dos êfeitos financeiros do ú1tiíno reaiuste'
19.4,No caso dê atraso ou não divulgáção do indice de rêajustamento, o Contratânte pâgará ao

Contratâdo a importância calculada pêIa últi"nâ variaçáo conhecida, fiquidando â diferenÇa
correspondênte iao loqo seia diwutgãdo o índice definltivo. Fica o contratado obrigado a

ápr"".rrtu. memória de cá1culà referente ao leajustamento de pr.eços do valor relnanêscente, sempre

ara reajustê será, obrigatoriamente, o definit
nto venha a sêr extinto ou de qualquêr forma
bstituiÇáo, o que vier a ser determina

l1,O.
não

pel a

legislaÇáo entáo em vigor.
iglr.na'auseocia de pràvisâo 1êga1 quanto ao Índice substituto' as partes elege'ão novo

oficial, pa!â reajustameoto do preço do valor remanescênte' por mêio de termo aditivo'
19,8.o rêajuste podêrá ser realizado por apostilamento'

20. O.DAS DTSPOSTÇõSS GERÀIS
20.1.NâoserádêvidaaosploponêntespelaêlaboraÇãÔe/ouapresêntaçáodedocumentaÇãore1

\
L ce

at a

ao certame, qualquer tipo dê indênizâÇão'
2O.2.Nenhuma pêssoa fisica, ainda que credenciada por procuraÇào legal, poderá reprêsentar nais
de uma LicitaDtê.
ãõ.:.a pr"serrte ticitâÇáo sonente poderá vil a se! revogada Pol razÕês de interêsse público

decorrente de fato supelvênientê devidamênte comprovado' ou anulada Do todo ou em pa!tê' PÔl

i1êgalidade, de oflcio ou por provocaÇão de têrceiros' mediante parecer escrito ê devidamentê

fundamentado.
2O.4.caso as datas prêvi"stas para a realizaÇão dos êventos da presêntê 11citaÇão sejam declaradas

feriado e não havendo ratiij-cação da convocaÇão, ficam transferidos automaticamente para o

piirn i.o dia úti1 subsêquente, no mesmo loca1 e hora anteliormente plevistos'
.zo.s.ooncporconveniênciaadministrativaoutécnica,5êreservanodirêitodêpaIalj-sa!a

quatquer teipo a execução da contlataÇão, cientj-ficando devidamentê o contratado'



20.6.Decairá do direito de .impugnar perante o ORC nos termos do presente iostrumento, aquele
que, tendo-o acej-tado sen objeÇão, venha a aprêsêntar, dePoig do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótesê êm quê tal" comunicàdo não têrá efeito de recurso.
2O.7.Nos vâ1o!ês apresêntados pelos licitantês, já deverão êstar incluidos os custos coÍll
aquisiçâo de tnaterial, mào-de-obra utilj-zada, imPostos, êncargos, fretes e outros que venham a

incidir sobrê os rêspectivos preÇos.
20.8.Às dúvidas sutgj.das após a âpreseotaÇão das propostas e o9 casos omissos neste instruÍnênto,
ficarão única e exclusivaneote sujeitos a interpretâçáo do Pregoeiro, sêndo facultada ao mêsmo

ou a autolidade supelior do ORC, en quâ1quêr fase da licitaÇão, a PromoÇão de diligência
destinada a esclarecêr ou a complênenta! a instluÇão do processo.
2O.9.para dirimir contrové!sias decorrêntes deste celtane, excfuído qua.lquer outror o foro
compêtente é o dâ Comalca dê ltabaiana.

Mogeiro -

CLEBSON ARA JOFl,Àv
P egoeiro Oficial

PB, setembro de 2027.

o
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DB REEERÊNCIÀ ESPECI FICAÇÓES

1.0.DO OB.lErO
1.1. Constitui objêto desta licitaÇão:
INFORMÀÇÂO PAXÀ LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO

ARRECÀDAÇÃO DE TRIBUTOS, LÍCENÇAS DÊ

MUNICIPÀL DE MOGEIRO.

o VISTO
PREEEIN'RÀ MUNICIPÀJ, DE MOEEÍRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÂO
d

Jo tva

coNTRÂÇÃO DE EMPRESÀ ESPECIALIZADA DE TECNOLOGIÀ DA

DE SISTEMAS INEORMÀTIZADOS DE EOLHA DE PÀGÀMENTO E

SOETIíARES PARÂ ÀTENDER AS NECESSIDADES DÀ PREEEITURÀ

ESTÀDO DÀ PÀR,ÀIBÀ c

ÀNEXO

TERMO

I pmcÃo pnrsslrcrÀ! N' ooo3l/2021

2.0.,rusrrFrcÀÍrrÀ
2.l.Considerando as nêcessidades do ORC, têm o prêsentê termo
ê adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizâr
2.2,4" .utu.t..isticas e especificaÇôês do objeto ora licitado

CODIGO
1

l.o.oo cn:tÉRÍo DE ÀcErfÀBrLtDÀDE DE PREÇos

4.1.Havêndo proposta ou fance vêncedor com

e finalidâde de definir, técnica
a contrataÇáo em tela.

são:

D I SCRIMINÀÇ]{O

contràcheque online: o sofLwdre redliza. com lotal eflcácja, os calculos
satariais, incLuindo adiantamento, férias, controle de empréstimos
consignados, prlmelra e segunda Parcela do I3o sa1ários, !escisões'
rea;.rites e fàlhas extras. Todos os processamentos são gerenciados por
1otás que facilitain a administração dos vâlores financ€lros dâ fÔlha' o

sistemt de Emissâo de contracheques onl'ine, tem como objetivo'
disponibilizar os comprovantes de rendimentos dos servidolês usando a

redà mundral de conputâdores (ioternet) e convelgindo em uma única solução
têcnoLógica eficiência, comodidade, seguranÇa e êficácia'
Posslbilita o controfe cle todâ â arrêcadaçâo dos municlpios, tâis como:

ÍPTU, ÍTBI/ entrê outros, facilitando o plocesso de rêcoLhimento de

tributos. Tanbém oferece a possibifidade de integrar o sistêma de nota
fiscal efetrônlca. PortâI do contribuinte: É o serviÇo disPonibilizado
pelasprefeiturasondeocontrj.buintepodêconsultalsêusdâdosconstantes
no cadastro de contribuintes, bem como visuâlizar suas declaraçôes e

pagamentos de tlj"butos efetuado, autenticação de notàs fiscais utifizândo
ã óncooe, neqociaÇão de dlvidas e certidões negativas de débito'

iE - ParticipaÇto Exclusiva úÊ/rpp: ett. 48, 7, dâ Le! 123/a6

2.3.ParaoitencomaindicaÇão''ME'.aparticlpaÇáoéexclusivaaMicroempresa§eEmpresasde
Pequêno Porte, nos terlnos da legislaÇão vigênte'

3. O.OBRIGÀÇõES DO CONARÀTÀDO

3 . 1. Rêsponsâbilizar-sê pôr todos os ônus ê obrigaçôês concernêntes à legislaÇão fiscal' civil'
tributária e trabalhista, bêm como por todas as despesas e compromissos assumidos' a qualquer

t1tulo, perante seus fornecedores ou tercej-ros em razão da execuÇão do obieto contratado'
3.2'substituir, arcando con as despesas decorrêntes, os materiais ou serviÇos que apresentarem

alteraçóes, dêtelioraÇões, inperfeiçaes ou quaisquer ilregularidades discrepantes às exigências

do insirumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o rêcebimento e/ou pagamento '

3.3.Náo transferir a outreÍr; no todo ou em parte, o objêto da contrataÇão, salvo mêdiante prévia

e expressa autorizaÇâo do Contratante'
3,4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em conpatibilidade

"á*' "" 
ol.iquç0." a"",-,rniaus. todas as condiçõês de habifitaÇâo e qualificaÇão exiqidas no

iã"p".tiro pioá.""o licitatório, apresentando ao contratante os documentos nêcesaários' seÍnpre

que solicitado.
3,s.Emitir Nota Fiscal correspondênte à sedê ou filiá1 da empresa quê apresentou â docume

na fase de habilitação '
3.6.Executar todas as obrigações assrmidas com observâDcia a melhor técnica vigentê' enquad

sêr rigorosêmente, a""aiã a"" preceitos legais' normas e êspecificaÇôes té
correspondentes .

T'NIDÀDE'- 
MÊs

OUÀ§IIDÀDE

t

J

2
MÊS 3ME

a ção

o-
s

J
§

valor para o lêspêctivô item relacionâdo acima'

coluna código:
4.1.1.Com i-ndícios que conduzam a uma presunÇão relativa de inexêquibifidade ' pe1Ô critélio
definido no Ait. 48, rr, áa Lei 8'666/93' em taI situaÇão' nâo sêndo posslvel a imêdiata

confj.rmaÇão, poderá ser auau to litittnte a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade'

sendo-Ihe facultado o p.u,o d" 03 (três) dias úteis Para comprÔvar a .viabilidade dos preços'

àonforrne pa!âmêtlos do mesmo Att. 48, 11, sob pena de dêsconsidêraÇão do iten' --<-/-
t

I



4 .2. saliênta-se que tals oco!rências
o caso, apenas o item correspondênte.
4.3.os lances vêlbais serão efetuados

não desclassj-ficam automaticamente a proposta, quando for

em uni.dade monêtária nacionaL,

correspondente,
dêsde que sej a

S. O.MODEIO DÀ PROPOSTÀ
5.1.É parte j-ntegrante deste Têrmo dê Referência o modelo de propo§tâ dê prêÇos
podendo o
devidament ep f

lici te aprêsêntar a
orme fa

sua proposta no próprio modelo fornecido,
culta o i-nstnrmento convocatório - Anexo 01

DE LIMÀ
SECRETÁRI

VISTO F

IV

(r'
a-
r)ít

i
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ESTÀDO DÀ PÀR.à,IBÀ
PR.Ê FE I TUB,A MUNICIPÀL DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMANENTE DE LICIÍÀÇÃO

oBJETo: coNTRÀÇÃo DE EMPRESA DSPECIALIZÀDÀ DE TBCNOLOGÍA DÀ INFORMÀÇÃO PÀRÀ TOCAÇÀO E MANUTENÇÃO

DE STSTBMAS TNEoRMÀTrzADos DE roLHA DE PÀGÂMENTo E ARRECÀDAÇÃo DE TRTBUToS, LrCENÇAS DE sorTwAREs

PARÀ ATENDER ÀS NECESSIDÀDES DA PREEEITURÀ MUNlClPÀL DÉ MOGEIRO.

PROPOSTÀ

PROPOSTÀ

REF.: PREGÃO PRESENCÍÀT N. OOO31/2021

PROPONENTE:

Prezados senho res,

Nôs termos da ltcitaÇão êm epigrafe, apresentamos

VALOR TOTAL DÀ PROPOSTA RS

ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE REEERÉNCIÀ

PREGÃO PRESENCIAL N' O OO31/2 O2 ].

PRAZO - Itêm 5.0:
PAGAMENTO - Iten 18.0
VÀLIDADE DA PROPOSTÀ

proposta conforme abaixo

UNIDàDE QUÀ}ÍTÍDÀDE PREçO UNIT PREÇO TOTÀI.cóDr@ DrscRrMrxÀÇÂo
1 :contracheque onfine: o software realiza, com totaL

eficácia, os cáIculos salariais, incluindo
adiantanento, férias, controle de empréstimos
lconsignados, primeira e segunda parcetâ do 13'
sâ1ários, tescisões, leajustes e folhas extras '
.Todos os processamentos são gerenciados por lotes
lque facilitam a aclministração dos vâlores
iinanceiros da fo1ha. O Sistema de Emissão de

,Contfâcheques Online, ten como objetívo,
rdisPonibilizar os comprovantes de rendimentos dos

servidores usando a rede rÀundial de computadores
{internet) e convêrgindo em uma única soluÇão
tecnológica eficiência, conodidade, seguranÇa e

eficácia.
2 Poss-Lbil.ita o controle de todà a àrrecadaÇão dos

rnunicÍpios, tais cono: IPTU, ITBI, entre outrOS,
fâcifitando o processo de recolhimento de tributos'
:TaI!üém oferece a possibilidade de integrâr o sistema
'de nota fiscaf eletrônica. PortaI do Contribuintê:
É o serviço dispooibilizado pelas prefeituras onde

o contribuinte pode coDsultar sêus dados constantes
no cadastro de contribuintes, bem como visualiza!
suas declarações e pagamentos de tlibutos eietuado'
iautênticâÇão dê notas fiscais utilizaüdo o QRcoDE'
negociaÇão cle dlvidas e celtidÕes negativas de

debi to.

MÊs

MÊS

de

IEEIn U. U:

CNPJ

Responsáve1

de

I

I

\

x



FOLHA O 1/02

ESTÀDO DÀ PÀRÀ]BÀ
PREEEITURA MIJNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PE RT'ÍÀNENTE DE LICTTÀÇÂO

Àt{Exo rr - PREGÁo PRESENC!àI No 00031,/2021

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCIAT NÔ OOO31/2021
PREFEITURA MUNICIPAT DE MOGEÍRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO dê cumprimento do disposto no Art. ?o, Inciso xxxfÍI, da CE - Art' 27, Inciso
v, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei ê en acatamento ao disposto no Art. 7' inciso
xxlrri a" ConstituiÇão pederal, Lei 9.854, de 27 dê outubro de 1999, declara não possuir em seu
quadro de pessoal, funcionários meno!ês de dezoito anos em tlâbalho notulno, peligoso ou

insalubre e nem menores dê dezesseis anos, êm qualquêr trabalho; podêndo exislir menores, a

partj-r de quatorzê anos, na condição de âprendiz na forma da legislaÇão vigênte'

2.0 - DECLÀRAÇÃO de superveniência de fato inpêditivo no que diz respeito a participação na

l icitação.

Conforme êxigência contida na Lei 8.666/93, Att. 32, 52o, o proponente acima qualificado, declarâ
náo haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitaÇáo/participação
na presente licitação, náo sê encontrando em concoadata ou estado falimental, êstândo ciente da

obrigatoriedade dê informar ocorrências pÔstêriolês' Ressalta, aj'nda, náo êstar sofrêDdo
p"rruiid.d. de declaraÇão de idoneidade no ârúito da administraÇão Eederal, Estaduat, Municipal
ou do Distrito Fêdera1, arcando civil e criminalmentê pela plêsente afirmaÇão,

3.0 - DECLARAÇÃo de submeter:-se a todas as cláusulas e

convocatólio,
condições do correspondente inst rumento

o proponente aclma gualificado declara têr conhêcimento ê

lespectj.vo instrumênto convocatório e submeter_se as condições
aceitar todas as cláusulas do
nele estipuladas.

Local e Data

NOME /ASS INATURÃ/CAÂGO
Reprêsentante l-egal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARÀÇÕES DEVERÃO SER EI,ABORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO ],ICITANTE, QUÀNDO EOR O CÀSO'

a'
(,

Co& VISTO

JO -lv

\ 'r"'í!u



FOLUÀ 02 / 02
REE.: PREGÃO PRESENCIAL N' OOO31/2021
PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE :

CNP.]:
&

4.0 DECLARÀÇÃO dê elaboraÇão independentê de propoata.

(identificaÇão completa do reprêsêntante do licitante), como representante devidamente
constituido dê (identificaÇáo conpleta do licitantê ou do consór.cio). dotavante denominado
(Iicitante/consórcio), pâra fins do disposto no ltem 1,5.1. do Edital do Pregão Prêsencial no

ooo3l/202r, declara, sob a§ pênas da 1ei, êm especi-al o aü- . 299 do Código Penal Brasilêiro,
que I

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n" 00031/2021 foi elabôrâda de
manêira independente pêto licitantê. e o contêúdo da proposta náô foi, no todo ou em parte,
direta o indiietarnente, informado, discutido ou rêcebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Prêgão Presencial í\" OAO3|/202\, por qualquer meio ou por quafquer pessoa;

o
a--

)I

J

C
-oT

dV

S

-lo

b) a intenÇâo de apresentar a Pioposta elaborada para participar do P!êgão presencial
OOO37/2027 não foi infomada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
de fato do Prêgáo Plêsencial n' 00031,/2021, por qualquer mêio ou por quafquêl pêssoa;

c) quê náo têntou. por qualquêr meio ou por quafquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outri participantê potencial ou de fato do Pregão Presencial t" 00037/2A2f quanto a participa!
ou nâo da referida lj.citaÇão;

ou

d) que o conteúdo da proposta aplêsêntada
não sêrá. no todo ou em parte, direta ou
outro participante potencial ou de fato do
do objeLo da referida IicitaÇâo;

e) quê o conteúdo da proposta apresentada para participaçáo do Pregão Presencial n' 00031/2021
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recêbido de qualquel
integrantê da Prêfeitura Municipal de Mogeiro antes da abertula oficial das propostas; e

f) quê está pleoamente cj-entê do têor ê da extensão dêsta declaraÇão e quê detém pl-enos poderes
e informações para firmá-Ia.

para participar dô Pregão Prêsencial n' 00031,/2021-
indiretamente, comunicado ou discutido com quafquel
Plegão Presencial oo 00031/2021 antes da adjudicaÇâo

NOME,/ASS INATÍRA,/CARGO
Reprêsêntantê legal do proponente

OBSERVAÇÂO:
ÀS DECLARAÇÔES DEVERÁO SER ELABORÀDAS EM PAPEL TTMBRÀDO DO LICITÀNTE, OUANDO EOR O CASO.

Locaf e Data.

\

VÍ
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o VISTO&

ESTÀDO DÀ
PREFEITURÀ MUNIC]PÀI DE MOGEIRO

COMISSÂO PERMÀNENTE DE LICITÀêO JO 
.IVô

ÀNEXO III - PREGÃO PRESE}ICTAIT NO OOO31/2021

MODELOS DÀ DECLARÀÇÂO DE REGUIARIDADE - HABITITÀÇÃO

REE.: PREGÃO PRESENCIAL N. OO031,/2021
PREEEITÚRÀ MUNICÍPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CN P.T

Local e Data

NOME /ASS INATURA/CÀRGO
Representante 1ega1 do proponente.

OBSERVAÇÃO:
A DECLÀRAÇÃO DEVERÁ SER ELABORÀDÀ EM PAPEL TÍMBRÀDO DO LICÍTANTE, OUANDO FOR O CASO.

clpl>l

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULÀRIDADE para hâbilitaÇáo plevisto no Art. 4Ór lnciso VIÍ, da Lei
ao-s20/02.

o ploponente acima qualificado, declar:a, em conformidadê com o disposto no Art. 4o, Inciso vII.
da^Lei 10.520/02, que está apto a cumprir p1ênamente todos os requisitos de habilitação exigidos
no respectivo instrumento convocatório quê regê o certame acima indicado'



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBà
PREFEITUB,A MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÂO PERMÀNENTE DE LICIÍÀÇÀO

ÀNEXO rV - PRICÂ.O PRESE§CIÀ! N" 00031/2021

MINUTA DO CONTRÀTO

PREGÁO PRESENCIÀ! NÔ OOO31,/2021
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N. PP OOO31/2021

CONERÀEO N": ..../...-CPL

TERMO DE CONTRÂTO OUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURÀ
PARÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORMEMOGEIRO E

MUNTCIPAL DE

DISCRlMlNADO
NESTE INSTRUMENTO NA EOR}4À ABAIXO:

pelo presênte instrumento de contrato, de um fado Prêfêitura Municipaf de Mogeiro - Av.
Plesidente João Pessoa, 4? - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866.501/0001-6?, neste ato
representada pê1o Prefeito Antonio José Fêrreira, BrasifêiIo, Emplesario, residêntê e

dorniciliado na sitio Pintado de cina, 138 - Àrêa Rural - Mogej-ro - PB, CPF n" I 4 0 . 1 9 9 . 6 4 4 - 9 l' ,

Carteira de Ídentidade n" 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRÀTANTE, e do outro lado
. . ., CNPJ n" , neste ato representado

po! .... residente e domiciliado nâ "..r
CPF n' . Carteira de ldentidade n
as partês colltratantes assina! o presente c
seguintes:

CIJíUSULÀ SEGI'IIDÀ - DO OB,JETO:

O prêsente contrato tem Por objêto:
INFORMAÇÃO PARÀ LOCAÇÃO E MANUTENÇÂO

ÀRRECÀDAÇÃO DE TRIBUTOS, LICENÇAS DE

MUNICIPÀL DE MOGE IRO.

oravante simplesmente CONTRÀTADO. decidiram
o qual se rêgerá pelas cláusulas ê condiÇõêsont rato,

CLÁUSULÀ PRIMEIA,A - DOS EI'NDÀI'IENTOS:
Este contrato dêcorre da licitaÇão modalidade Piegão Presência1 1o AAA3I/2021, processada nos

termos da Lei federal o" 10.520, de 17 de Jul-ho de 2OO2 e subs idiariamente a Lei Federal no

8.666, de 21 de .lunho de 1993; Lei Conplementar n" 123, de 14 de Dezenibro de 2006; Dêcreto
l,lunicipal no 016, de 10 de Novêdcro de 2006; e legistaÇâo pertinênte, consideradas as alteraÇões
posteriores das refêridas normas.

CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADÃ DB TECNOLOGTÀ DA

DE SISTEMAS INEORMATIZADOS DE EOLHA DE PÀGAMENTO E

SOETWÀRES PA.RÀ ATENDER AS NECESSTDADES DA PREFEITURÀ

O ServÍÇo dêvêrá Sêr executado rigorosamente dê acoldo com as condições exprêssas nêste
instrumento, proposta apresentada, êspeclficaÇÕes técnicas coxlespondentes, procêsso dê

licitaÇão modalidade PregÍão Presenciâl- n' 00031/2021 e instruÇões do contratante, documêntos

essês ;ue ficam fazêndo partes integrantês do prêsente contrato, independente de transcrição; e

sob o rêgime de empreitada por preÇo unitário.

CLÁI'SUÀ TERCEIRÀ - DO IIÀÍOR E PREçOS:

O val-or total dêste contrato, â base do preÇo proposto, é de RS

cúusuÍÀ QUÀR!À - DO REÀJUSTÀMEI{TO EM SENTIDO ESTRÍTO;
Os preÇos contratados são fixos e irrêaju§táveis no prazo de um ano'
Den'tro do prazo de vigência do contrato ê mediante solicitaÇáo do Contratado, os preÇos poderão

sofrer leajuste após o interregno de um ano, na mêsma ploporÇão da variaÇào verificâdâ no IPCA-

IBGE acumuiado, t.mand.-Se p.r base o mês de apresêntaÇão da respectiva ploposta' exclusivamente
para as ôbÍigaÇões iniciadas e coDcluídas após a oco!!ência da anualidadê '
Nos reajustes subsêquentês ao primeiro, o intêrregno mlnimo de um ano selá contado a paltir dos

efeitos financeiros do úItimo reajustê'
No caso de âtraso ou não divulgaçã; do índice de reajustamênto, o contratante pagatá ao contratado
a impoltância calculada pela últina valiação conhecida, liquidando a difelenÇa correspondentê
tão ioqo seja divulgado o índice dêflnitivo. Eica o Contratado obrigado a apresentar memória de

cálcu1á referente ao reâjustahênto de preÇo§ do valor remanescente, sempre quê êste ocorrer.
Nas aferiÇôes finaisr o índice utilizaào para rêaiuste será, obrigatoriamente, o dêfinitivo.
caso o lndj.ce estabelêcido para rêajustamênto vênha a ser extj-nto ou de qualquer forma não possa

mais sêr utilizado, será ad-otado, e; substituição, o que vier a se! detêminado pela legislaçáo
então em vigor.
Naausênciadêprevisáolegalquantoaolndicesubstituto,aspalteselegelâonÔvoindice
oficial, para leajustanento ào preÇo do valor remanêscentê, pol tneio de têrmo aditivo.

VISTO

\



O reajustê poderá ser realizado por âpostilatnento

cúusulÁ euÍNTÀ - DÀ DofÀÇÃo I

As despesas correrão po! conta da seguinte
Recursos Prôprios do Municlpio dê Mogeiro
DE ADMINISTRAÇÃO E PÀ],NEJAMENTO 02.O3O SEC

SEC MUNÍCIPAL DE SÀÚDE 02.O5O SE. DE ÀÇÃO

PECU 02 . 08O SEC. DE INDUST. COMERCIO

3.3.90.39.00.00 001 ourRos SERV. DE TBRC.
DA INEOMRÀÇÃO E COMUNICÀÇÃO- PJ

dotaÇão, constantê do orçamento vigeote:
LET 34A/2O20 02.O1O GABINETE DO PREFEITO 02.O2O SEC

DE EDUCAÇÃO, CUI,TURÀ, ESPORTE, LÀZER E TURISMO 02.O4O
SOCIAL FMÀS 02.O7O SEC. AGRIC. MEIO ÀMBIENTE, PESCA E
E INERÀ ESTRUTURA 02.140 SECRETRIA DE FINANÇAS

pEssoA JURIDrCA 3.3. 90.40. 00. 00 001 rÇos TECN.

(,
q-

€
o5

CIÁUSU!À SEXTÀ - DO PÀGÀT.íENTO:

O pâgamênto será efetuado mediantê processo rêgular e em observância às n
âdotados pelo Contratante, da sequinte manêira: Para ocorrêr no prazo de
do pêríodo de adimpLêmento.

cLÁusuI,À sÉÍ:!râ - Dos PRÀzos E DÀ vrcÊNclÀ:
Os prazos máximos de inÍclo de etapas dê êxecução e de conclusáo do obiêto
admiten prorrogação nas condiÇôes ê hipóteses prêvistas no Àrt. 5?, § 1o, da
abaixo indicados e serão considerados da assi.natura do Contrato:
a - lnicio: Ímediato;
b - Conclusáo: 3 (tr:ês) meses.
A vigência do p.esênte contrato será determinada i até o final do êxêrcicio
considerada da data de sua assi-natura; podendo sêr plorrogada nos termos
8.666/93.

o 'tvô
ora
Lêi

ado, que
8.666/93, estào

financeiro de 2027 'do Art. 57, da Lei

cLÁusI,I.À oraÀ\a - DÀs oBRÍcÀçõEs Do cotÍrRAtÂNrE:
a - Efetuar o pagamênto relativo a execuÇão do serviço efetivâmênte realizado, de acordo com as
respectivas cfáusulas do presentê contrato;
b j proporciona! ao Conttatado todos os meios necessário§ para a fiel execuÇão do sêrviÇo
contraatado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do

serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão. o que não exime o contratado de suas
rêsponsabil. j-dades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gesto! e Eiscal dêstê contlato, nos têrmos da

norma vilente, especialmente para acompanhar ê fiscalizar a sua execuÇâo, respêctivamente /

penni-tj-da a contratação dê telceiros para assistência e subsidj-o de infomaÇôês pertinêntes a

essas atribuições.

c,.iiusul,À NoNÀ - DÀS OBRTGAçõES DO COISSRÀTÀDO:

a - Executar devidamente o serviÇo descrito na Cfáusula correspondentê do plesente contrato,
dêntlo dos melhores pa!âmetros dê qualidade estabêIecidos para o ramo de atividadê relacionada
ao objêto contratual, com obsêrvância aos plazos estipulados,
b - Rásponsabilizar-se por todos os ônus ê obrigações concernêntes à 1êgislaÇão fiscaf, civil,
tributá;ia e trabal-hista, ben como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquei
titufo, perantê seus fornecedores ou terceilos em razão da execuÇão do obieto contlatado;
c _ ttantãr preposto capacitado e idôneo, aceito pêlo contratante, quando da êxecução do contrato,
que o reprêsentê integralmentê em todos os seus atos;
á - Pêrmitir e facilitar a flscalizaÇão do Contratante devendo prestar os informes e

esclareci mentos sof icitâdos ;

e - será respoDsável pelos danos causados diretaaente ao contratante ou a terceiros, decolrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contlato, não excluindo Ôu Ieduzindo essa rêsponsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamênto pelo órgão interêssado;
f - Não ceder, transferit ou subcontratal, no todo ou em parte, o objeto destê lnstrumento, sêm

o conhecimênto e a devida autorizaÇão expressa do Contlatante;
9 - Mantêr, durantê a vigência do contrato, em compatibifidadê com as obrigaÇóes 

. "::Nld?: '
iodas as condiÇóes de habilitaÇão e quê1j-ficação exigidas no respectivo plocesso licrt\tôrro,
apresentando ao contratante os documentos necêssários, senpre que solicitado. \\ )\ \ní
crÁusrrLÀ DÉcD,rÀ - DÀ ÀrreBÀçÃo E BEscrsÃo: -\u
Este contrato poderá ser alierado com a devida justifj-catlva, unllateralmente pê1ô Contratêàte
ou por acorclo eotre as partes, nos casos previstos no À!t' 65 e sê!á rescindido' de plêno

airáito, conforme o disposto nos Àrts' '77, '78 e 79, todos da Lei 8'666'193'
oContratadoficaobrigadoaaceitar.nasmesmascondiçõescontratuais,osacléscimosou
suplêssõesquesêfizeremnosserviços,atéorespêctivolimitefixadonoArt.65,sl.daIêi
8.e66/93. Ne;hu,rn acrésclmo ou suprêssâo poderá excêder o limitê estabêlecido, salvo as suPrêssões

resultantes de acordo celebrado entre os contrâtantes'

cT,ÁUsuTÂ DÉCÍMA PRII',EIBÀ - DO RECEBIMENTO:

Exêcutado o presênte cootrato e obsêrvadas as condiÇõês de adimpleÍnênto das obrigaçôes pâctuadas,

os procedimentos e prazos para receber o sêu objêto pelo conlratante obedecerâo, conformê o

.u"ã, à" disposiçôes dos Ârts. 73 a'16, da Lei B'666,/93'

CIJíUSÍ,LÀ DÉCII,A SEGT,NDÀ - DÀS PENÀIIDÀDES:
A recusa injusta em deixar dê crxnprir as obrigaÇões assumidas e preceitos legais'
contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts

sujeitará o
86 e 87, da



Leí 8.666/93t a - advêrtência; b - multa de mora de 0,58 (zêro virqu.la cinco por cento) aplicada
sobrê o valor do contrato por dia dê atraso na entrêga, no inicio ou na execuÇâo do objeto ora
contratadoi c - multa de 10t (dez por cento) sobrê o valor contratado pêfa inexecuÇão total ou
paicial do contrato; d - s imultaneamente, qualquêr das penalidades cabíveis fundemêntedas na
Lei 8.666/93 e na Lei 1,0.52A/02.
Se o valor da multa ou indênização devida não for recofhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇão
ao Contratado, sêrá automaticamênte descontado da prineira palcefa do pagamento a que o

Contratado vier a fazer jus, acrescido dê juros moratórios de 1t (um po! cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judj.cialinentê.

crÁusuÍÀ DÉcr!.{À TERSETRÀ - DÀ col{PENsÀÇÃo FINÀNCEÍRÀ r

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, ê desde que o Contratado
nào tênha concolrido de alguma forma pala o atraso, será admitida a compensaÇão financeira,
devida desdê â data 1imj.tê fixada para o pâgamênto até a data correspondente ao efetivo pagarnento
dâ parcela. Os êncargos moratótios devidos em râzão do atrasô no pagamênto seráo câlculâdos com

utilização da seguinte fórmu1a: EM: N x VP x 1, ondê: EM = encargos moratórios; N = númêro de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagÍamento; vP : valor da parcela a

se!paga;ê1=indicedecompensaÇâofinanceira,assimapuradô:I=(Tx+100)+365,sendoTx
= pêrcentual do IPCA-IBGE acumufado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo lndicê
adotado pefo Governo Eedêra1 que o substitua. Na hipótese do rêferido indice estabêlecido para
a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em sub§tituiçáo, o que viêr a ser dêterminado petâ legisfaÇão então êm vigor.

cLi(uSUIÂ DÉCD,À QUÀRTA - DO PORO:
para dirimir as questôes decorrentês deste contrato, as partês elegem o Foro da Comarca de

I tabaiana.

E, por estarem de plêno acordo, foi lavlado o preselte contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testenunhas '

dede

TESTEMUNHÀS

Mogeilo - PB,

PELO CONTRÀTANTE

PELO CONTBÀTADO

VISTO C

\


