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oÓrgãoReâ]izadordoCeltameacimaquâIificado,inscritonoCNPJ08.866.501/0001-6?,doravaotê
denoúinadoEirylegsentêoRc,tornapúbli"op"'uconhecimêntodequantospossaminterê§sarque
fará rêâ1izar através do pregoeiro Oficj.a1, assêssorado por sua Equipe de Apoio, sêdiado no

êndereço acima, às 08:00 ioras do dia 1O de Dezembro de 2027' por mêio do site
https : / /www. portal'dêcomptaspublicas com'br, l-icitaÇâo nâ modafidadê Prêgáo no OOOI2/2021' Da

forma êletrôoica, com critério de jutqarnênto menor prêço por itêm, e o fornecimênto realizado

naformaparcelada;tudodêacoldocomêsteinstlrimentoeêmobservânciaateiEedêIaln"10.520,
de 1? de Julho dê 2002 e suúsidiarianente a Lei Federal no 8'666' de 21 de Junho dê 1993; Lei

Complementar n'123, de 14 de DezêÍüro de 2006; Decreto Federal n'10 024' de 20 de Setenbro de

,oli; " 
legislaÇão pertinentê, considêradas as alteraÇões posteriorês das refêridas normas;

conforme os critérios " 
práãããi^ur]ao" a seguir definidos, afmêjando obter â mêIhol propostâ

PATAI ÀQUISlÇÃO DE EOUIPAMENTOS E MÀTERIAIS PERMÀNENTES' PARÀ ATENDER AS NECESSÍDADES DO

üan.qoouao púBlrco DA crDADÉ DE MoGErRo, coNF'oRME ANExo'

Dãtâ de âbert
Data para iní

ura da 8âs§ão Pública: LO/!2/2O2L' llorário:
cio da fase dê lances: lA/12/2021" Horário:

08:OO - ho.ário d€ BrasíIia.
08r10 - horário de BrasíIia.

Local : https : / /!rww ' portaldêcompraspub Iicas.com.br

1.0.DO OBJATO
1.1'ConstituiobjetodapresentêlicitaÇão:AQUIsIÇÃoDEEQUIPÀ.|.,!ENToSEMATERIÀISPERNANENTES,
PABAATENDERASNECESSIDÀDESDoMÀTADoURoPÚBLÍcoDACIDADEDEMoGEIRo,CÔNEoRMEANExo.
1.2,4s êspêcificaÇõês do objeto ora licitado - qrrantitativo ê condiÇõês -r encontram-se

dêvidamente detalhadas no coriespondentê Termo de Referência - Ànexo I deste instrumento.

1.3.A ficitâção será dlvidida àm itens, conforme tabela constante do Têmo de Rêfe!ência'

facultando-se ao licitante a particiPaÇão êm quantos it_êns forem de seu intelêsse'
1.4.O critério de iulgarnentó adotado será o menor prêço unitário do item' observadas as

."igÀrr.ir" contidas 
-nesie instrunento e sêus anexos quanto à5 êspêcificaÇóês do objêto'

1,5.4 contrataÇão acama a""aiitu, que sêrá processada nos termos destê instr\rmento convocatório'

êspecificaÇÕês técnicas e informàçóes complementarês quê o acompanhâm' quaDdo for o caso'

justifica-set pela necêssidade da dêvida efetivação de compra para suprir demanda especifica -
AOÚIS]ÇÃO DE BQUIPAMENTOS E MATERÍAIS PERMANENTES ' PARÀ ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MATADOURO

púBlrco DA crDÀDE DE MoGErú, óônron e ANExo - considêrada oportuna e imprescindivel, bem como

relêvante mêdida dê interes-se f.iuri.o, e ainda, pefa nêcessidadê de desênvolvimento de aÇões

continuadas para a promoÇãã de' ativldades pertinêôtes' visando à maximizaÇáo dos recursos em

IeIaÇãoaosobjetivosp.oq'u*udo",observadasaSdiletlizesêmetasdefinidasnasferramentas
de planejamento aProvadas.
1.6,Na rêfêrida contrataÇão será concedido tratamento diferênciado e simpliflcado pâra as

úiaio.^p.."u" ê Emprêsas de Ptqrru"o Porte' nos limites previstos da Lei 123106'

2.0.Dà !!{PUGNÀçÀO ÀO EDrTÀ! E DO PEDTDO DE ESCr',ÀRlcI}'ErÍro
2.1.InformaÇôês o,, ""at-a."ai.antos 

sobre êsta licitaÇão, sêrão prestados nos horários normais

dê expêdiente: da§ 08:00 as 12r00 ho!ês'
2.2.Qual-quer pessoa - ciaaáao ou licitante - poderá impugnar os têrmos do Edital dêste certame'

sê manifestada por êscrito ê dirigida ao Prêgoeiro' até 03 (três) dias úteis à data fixada para

abertura da sessão Púb1ica
2.3.4 respectiva petiÇão sàrá apresentada da sêguintê forma:
2 . 3. 1 , protocolizando o original. nos hôrários de expediênte acima indicadôs, ex"l t,sivamfn\e no

seguintê endereçoi Av. preáidente João Pessoa' 47 - centro - Mogeiro - PB' \ \
\\S\ ,/§§

x\\)



2.4,Caberá ao preqoeiro, auxilj-ado pefos !êsponsáveis pela êlaboraÇão destê Edital e dos sêus
anêxos, decidir sobre a impugnaÇão no prazo dê até 02 (dois) dias útêis, contadÔs dâ data de

recêblmento da impugnaÇão.
2.5.Acolhida a impugnaçâo, será dêfinida e publicada nova data para a realizaÇão do certâmê.
2.6.Os pedidos de esclarecimêntos referêntês a êste procêsso licitatório deveráô sêr enviados
ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antêriores à data designada para abertura da sêssão
pública, por mêio elêtrônico, exclusivamênte, da sêgu1ntê forma:
2.6.1
2.6.2
2.'7.A

.No endêreco: https: / /wrw. portaldeconpraspublicas . com. br; e

.Pe10 e-maif : licj.tacaomogeiroBuol.com.br.
pregoeiro rêsponderá aos pedidos de esclarecirnentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis,

dos àa data de recêbimento do pedido, e podêrá requisitar sub§ldios formais aos responsáveis
efabolaçâo destê Edital e dos sêus anexos.

" 
.""po"tu" aos pedidos dê êsc1atêcimentos sê!ão divul-gadas peLo sistema e vinculalâo os

cipantes e a administraÇâo.
s lnpugnações e pedidos dê esclarêcimentos náo §uspendem os prazos previ§tos no certàmê.
a concàssão de efeito suspênsivo à inpugnaçáo é medlda excepcional e dêverá sêr môtivada
Pregoeiro, nos autos do processo dê licitaçáo.

conta
pela
2.8.A
parti
2.9.A
2.L0,
pe Io

3.0
3.1
tod
3.1
3.1
3.1
3.2

.DOS EI,EMENTOS PÀR,À LTCITÀÇÁO

.Aos pârticipantes §erão fornecidos os seguintes
os os fins ê efêÍtos:
-1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIEICAÇOES;

.2.ANEXO TT - MODELO DE DECLARÀÇÀo - náo possuir no

.3.ANEXO IÍI - MINUTA DO CONIRÀTO.

,À obtenção do Edital poderá ser fêita da seguinte
.1..Iunto ao Pregoeiro: gratuitêmênte; ê

.2. Pê1os

eIêmentos quê iotegram estê Edital para

quadro societário servidor do oRc;

fo rma :

sites i

/ /wwÍ.r. portaldecompra§publicas ' com. b
wwli. mogei ro. pb. gov' brll-icitacoes i w!'iw. tce. pb' gov' br i https
r.

{.0. DO SUPORTE I.EGÀI
4.1.Esta licitação reger-se-á pê1a Lêi Fedêral n' 10'520' dê 1? de Juthc' de 2002 e

subs idiariamente a Lei Federal n'8'666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n' 123' de 14

deDêzeÍürÔde2006;DêcretoEederalno10.024,de20deseteÍülode2019ielêgis1aÇáo
pêrtinênte,considêradasasalteraÇôêspostêriÔlesdasreferidasnormaS;queficâmfazendo
iu.i." ir.t.qtuttes deste Edital, independente dê tlanscriÇào'

s.O.DO PF,AZO E DOS RECITRSOS ORçÀ}{EN!ÁRrOS

5,1.O plazo máximo pala a execuçao do objeto ora licitado' conforme suas caractêristicas e as

necessidades do oRC, e quê admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8'666/93' está abaixo
jrrai.aao e será considerado a partir da êmissão do PêdidÔ dê ComPla:

Entrega:30 ( Lrinta) dias '
5.2.O fornecimento será êxecútado de acordo com as especiflcâções definidas no corlêspondentê

TermodeReferência-ane*oI.NahipótesêdorefêIidotelmooâoestabelecerolocalparaa
entresa, obsêrvada a demanda e oportunidade' essa sêrá t:"i-il,:-t:t^-1i-:l:- "" êm uÍ\a das

unidadês administrativas, por e1e lndicada' quê compõe a sua estrutura operacional'
5.3.oprazodevigênciâdocorrêspondentecontratosêrádetermj.nado:atéofinaldoexeÍcicio
iinurr.ãlto de 202i, coo§iderado da data dê sua as§inatura'
5,4.4s despesas dêcolrentês do objeto destê certame' correráo por conta da seguintê dotaÇão:

Recursos Próprio§ do Municipio de MogêÍro: LEI MUNÍCIPÀL 34A/2020 02'O2O SEC DE ÀDMINISTRAÇÃO E

.rÀNEJAMENT. 02.0lo sEc. aoi.rc. Mrro"aMerENTE, eESCA E pEcu 02070.20.122.2010.2a66 MANUT ' ATÍv'

ADM. DA SEC. DE AGRIC. e Mrió eMareNrs 0201a.20.122.2010.1065 ÀQúTS.MOVETS EQUrP- sEC. AGRrc. E

MEIoAMBIENTE02.oS0SEC.DEÍNDUST.coMERCÍoBINFRAESTRUTURÀ3.3.90.39.00.00001oUTRoSSERV.
ón ranc. pEssoA JURTDTCA 4 . 4 . 90 ' 52. 00. 00. 001 EourPÀMENTos E MÀTERTAL PERMÀNENTE

6.0.DÀS COND!çõES DE PARI rcr PÀçÃo

6.1.Poderão participar os interessados cujo ramo dê atividade sêja compatlvel com o objeto desta

licitaÇão, e que estejam co^ à"ae"tiu*tn-to requl-ar iunto ao oRC' condição para obter' mediante

procedimento regular definiJo pufo iefer:i'do- -órgão' 
uma "senha dê acêsso" espêcifica' O

plocedimentonecêssálj'opu.uu'"uri,uçãodoreferidocledenciamento,taÍüémêstádisponivêIno
ãnde.eço: https : / /wwlr. portatdecompraspublicas ' com ' br '
6.2.o1icitantêdeveráutilizaressa''senha..palaacêssoaosj.stemae]-etIônico,sendoquea
simpfes validadê no prazo ãã "iqe"(]iu, 

não significa sua habilitaÇáo automática êm qualquer

,i.ã"o, ,ru forma eletrônica, que 
-venha a participar.;. etapa a sêr cumprida a cada certame'

6,3,À particiPagão neste ""tltt" 
a rest-ita' deÊtinàdâ' êxclu8ivâBântê ' às MicroeEl'rêsâa ê

uapresjs de eáqueno Portê, noa têrmoa da legislaçáo vig€ntê '

6.4.Não poderâo participar os interessados:
6.4.1.Quà nâo atendam às condiÇões dêstê Edital e sêus anexos;

6,4.2.Estrangeiros que ,rao tut'ht' representaÇão 1êgâ1 no Brasil com poderês expressos para

receuer citafao ê rêsponder administrativa ou judicialmênte;
6.4.3.Que estejaaal sob rarencia, concurso de ciedores' concordata ou em procêsso de di§soluÇão

ou l iquidaÇão;
6.4,4.Proibidos de participar dê licitaçôes e cêl"ebral contratos administrativos' nâ fÔrma da

Iêgj.s]aÇão vigente;
6.4,5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objêto desta licitaÇão; e

6.4.6.Que se ênquaclrem nas vêdaÇôes previstas no Art' 9"' da Lei B'666193'



6,5.É vedada a participaÇâo dê entidades empresariais quê estejam reunidas em consórcio.
6.6.Como condição para pârtlcipaÇão no Pregão, o licitante deverá procêdêr, prêl iminarmente, à

devida ',qualj.ficaÇãô" mediante ô prêênchimento, no sistema ê1êt!ônlco, de todos os campos

necessários e obrigatórios, tais como:
6.6.1.Que cumpre os requisitos €stabelêcidos no Art' 3', da Lel 123/06, estando, portanto, âpto
a usufruir do tratamento favorecido estabefecido nos seus Àrts. 42 a 49. sêndo que:
6.6.1.1.Nos itêns exclusivos para participaÇáo de microêmpresas e emprêsas de pequêno porte, o

náo cumprimento dos iequisitos do refexido artiqo impedirá a participaÇão do licitânte nos

respectivos itêns; e
6.6.1.2.Nos itens êm que a participaÇão não for exclu§iva para microempresas e emPresas de

pequeno porte, o não cumplimento de§ses xequisitos apênas produzirá o efeito de o licitantê nâo

iei direito ao tratâmênto favorecido prêvisto na Lei 123/06. mêsmo que ME ou EPP.

6.6,2.Que está ciênte e concorda com as condiÇôes contidas no Edital e seus ânêxos.
6.6.3.oue cumpre os requisitos para a habilitaÇão definidos no Edital e quê a pr.oposta

apresentada está êm conformidadê com as exigências editalicias'
6.e.a.ore inexiste fato inpeditivo para sua habilitaÇão no certame, ciente da obrigatoliedade
de declarar ocorrências posteriores.
6.6,S.Que não emprega mênor dê 18 anOS em trAbalho noturno, perlgoso ou insalubre e não emplêga

nêno!de16anos,salvonenor,apartirde14anoE,nacondiÇãodeaprendiz,nÔstêrmosdo
artigo 7", xxxIII, da Constituiçáo Fedêral.
e,e.6.Quenãopossui,emsuacadeiaprodutiva,empregadoêxecutandotr:abalhodegradanteou
forÇaaã, observàndo o disposto nos rncÍsos 11r ê Iv, do Art' 1" e no lnciso 11r' do Alt' 5" da

Constituição EederaI.
6.6.?.Ouêosbênssâoproduzidosporemprêsasquecomprovemcumprimentodelêservadêcargos
previstaemleiparaPessoacomdeficiênciaouparareabilitadodaPrêvidênciaSocial,conformê
àisposto no Art. 93, da Lei Federal no 8.213, de 24 de julho de 1991' e que atendam às regras

de acessibilidade previstas na legislação'
6.6.8,Que a proposta foi elaboradá de iorma independentê, nos termo§ da rnstruÇâo NÔrmativâ no

02, de L6 ae setênlro de 2009, da secletaria de Logistica e Tecnologia da Informaçáo do Mini§tério
do Planej amento e Gestáo.
6.7.A de;Iaração falsa relativa ao cumprimento dê qualquer condiÇáo sujeitará o licitante às

sanÇôes âp1icáveis previstas em Lei ê nestê Edital'
6.8.o preqoêilo podera prorn-o\,er dillgência, na forma do Àrt' 43, § 3', da Lei- 8.666/93, dêstinada

â escla!ecêr as infornações declarádas, incfusive, se o licitante é, dê fato e de di!êito,
considerâdo microempresa ou emprêsa de pequeno portê'

7. 0.DO CREDENCÍAIíENIO
7.1.O credênciamento é o nivel básico de cadâstro no ORCr que permite aos interessados

legularmente cadastrados, acesso ao sistema êletrônico utilizado e â participaçâo em qualquel

Pregâo, na sua forma .r.atàrr-i.u, promovido pêlo órgão' e ocorrerá pela atribuiÇào de "sênha"

pessoâI.Todooprocedimêntonecessáriopalaleafizalocredenciamento,tambémestádisponlvel
no endereÇo: https: / /www. portaldecompraspubl icas ' com ' br '
?.2.o credênciamento junto uá onc puiu pártlcipaçao destê Prêgáo, implica a responsabilidade do

ficitante ou cte seu representante 
-1egal- e a presunção de sua capacidade técnica par:a reafizaÇão

das transaçÔes inerêntes ao cerLame'
7.3.o ficitantê rêsponsabiliza'se exclusiva e formalmentê
nome, assume como firmes e verdadeilas suas propostas e

piaticados, dirêtamênte ou por sêu lêprêsêntante' êxcluida
;istema eIêtrônico ou do ORC por eventuais danos dêcorrêntês
de acesso, ainda que Por terceiros'

8.0.DÀ ÀPRESENTÀÇÃO DÀ PROPOSEÀ E DOS DOCTJMENEOS DE HABILITÀÇÃO

8.1,os licitantes encaminha!ão, exclusivamênte por meio do sistema eletrônico utilizado'
concomitantemênte com os documentos de HABTLTTAÇÃo êxigidos neste Edital, PROPOSTA com a

dêscriÇão do obieto ofertado e o preÇo, até a data e o horário estabeLecidos para abeltura da

sêssâo púb]ica, quando, "";ã.; 
;;;t;"r-se-á automaticamente essa êtapa de envio da referida

documeotaÇão.
8.2,O ênvio da proposta, aconpanhada dos documentos de habilitaÇão exigidos neste Edital'
o.ãr..ra por rneio d; "senha" de acesso ao sistema eletrônico'
8.3,Às Microempresas e Empresas de Pequeno Polte- develão encaminhar a documêntaÇão dê

frufifituçao, al-nda que hajâ alguma restrição de rêgutaridadê fiscal e trâbalhista' nos termos

do Art. 43, S 1', da LeL 1'23/06'
8.4'IncurbiráaolicitanteaconpanharasoPelaÇõesnosistemaeletrônicoduranteaSessâopúb]-ica
do Prêgão, ficando rêsponsa".i itf" ônus dàcorrente da perda de negócios' diante da inobsêlvância

;; ó.'i;q;", ^"."ug"." 
êmitidas pêlo sistêúa ou dê sua desconexão'

8,5.4té a abertura da sessáã púfii"", os licitantes pÔdêlâo retirar ou substituir a proposta e

os documentos dê habiLitaÇáo antêriÔÚnente inseridos no sistema'
8.6.Não será estabelêcidâ, nessa etapa do certamê, ordem de classificação êntre as propostas

aplesentaclas, o que so^e,,tã o"ott"à após a reatização dos procêdi'nênto§ de negociação ê

jul-gamento da Proposta.
8.7,os documentos que compÕem a proposta e a habj-IitaÇáo do licitante melho! classificado sÔmente

sêrão disponibilizados para ut'uii"çao do Prêqoeiro e pala acêssÔ público após o êncerranento do

pelas transaÇôes efetuadas ern seu
seus lances, inclusive os atos

a rêsponsabilidade do Provedor do
de uso indevido da refêrida "senha"

seu nomê no

ü

envio dê lances.
g.8.o licitante sêrá !êsponsável por todas as transaÇõês que forem êfetrladâs em

"i"tà.á "l.tror1ico, 
assunindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances'



9.0.DO
9.1.O
todos

8.g.Todas as refêrência de tempo nêstê Edital, no aviso e durante a sessáo públ-ica obedeceráo o
hoiário de Brasilia - DF,
8.10.O licitante poderá substituir aquelês documentos dê habil.itaÇão, exigidos nestê certamê,
que constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Folnêcedores SICAF do Governo Federal,
apresêDtando, obrigatoriamênte, em substituiÇão apênas aos docümêntos por el"e abranqidos, a

respectiva ,'DeclaraÇão" de situação do fotnêcêdor, emitida pelo referido sistema, em plena
validadê, assim considerada: a data de vêncimênto do cadastro e, principal-mente, a validadê do
documento legistrado.

PREENCI{ü.IENTO DÀ PROPOSTÀ

Iicitante deverá enviar sua PRoPosIÀ mediantê o preenchimento, no sistema elêtrônico, de

os campos nêcessários ê obrigatórios para o examê dê forma objetiva da sua real adêq,lâção

de bens

ê exequibilidade, tais como:
9.1.1,vaIor unitá!io do item: expresso êm moeda corrente nacional;
9.1,2,Quantidade: conformê fj-xada no Termo de Referência - Ànexo f;
9.1.3.Marca: sê for da própriâ empresa dêvelá ser informado "Próprla"'
9.2.Todas as êspecifj-caÇóes do objêto contidas na proposta vinculam o Contratado'
g.3.sexá cotado um únlco preço para cada iten, con a utilização de duas casas decimâls.
9.4.ÀquantidâdedeunidadeasercotadaestáfixadanoTêrmodeRefêrência_AnexoI.
9.5.4 indicação dê "própria" em campo especifico, como por êxempfo "marcar', para o câso
produzidospêlaprôpriaempresa,écondiÇãoparaanáoidentificaçãodoficitante'-9.6.O envio eletrônico da proposta correspondê à dêclaraçáo, pol parte do ficitante, que cumPre

plênamentê os rêquisitos defi;idos para HabilitaÇão, bem como de que êstá ciente e concorda com

todas as condlÇôes contidas nestê Edital e seus anêxos'
9.?,Novalorpropostoesta!áinclusotodososcustosoperacionais,encalgosprevidenciários'
trabalhistas, tlibutários, comerciais e quaisquer outros quê incldam di-ieta ou indirêtamente no

fornecimento dos bens.
9.8.o preÇo ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lancês' será de exclus].va

responsabil idadê do licitante, nlâo lhe assistindo o direito de pIêitear qualquer a1têraÇão' sob

a1êgaÇão de êr!o, omj-ssâo ou qualquer outro pretexto'
9.9.espropostâsficaráodisponlvêiSnosistemaeletrônicoêqua].querêIeDelrcoquêpoaga
idêntifiêar o licitantê irporia desclaeaificação dâ P.opoata collespondênte, sêm prêiu1zo das

sançôes previstas nêssê Edital.

IO.O.DÀ ÀBERrrRÀ DA SESSÂO, CrÀSSrFrCÀÇ.ãO DAS PROPOSÍÀS E FORMt',r'.ÀçÁo DE rÀllcEs

10,1,À abertura da presente licitaÇâo dar-se-á em sêssáo púb1ica' por neio de sistemâ eletrônico'
na data, horário e local indicados nêste Édital-'
iô.i.o !."go"iro veriflcará as propostas apresentadas, desclassificando dêsde.rogo aquelas que

náo estejam em conformidad" aoa à, reqrisitos êstabelecidos neste Edital, contênham vicios
insanáveis ou não apresentem as especlfitaÇões técnicas exigidas no Termo de Referêncial

1O.2.L.Tanbém será àesclassiflcâda a proposta que identifique o licitante;
lo.2,2.Adesc1as5ifj-caÇãoserásemp.efundamentadaeregistradanosistema,comacompanhamento
êm tempo rêa1 por todos os participantês;
10,2.3.4 náo desclassifi"uáJ" au iroposta não impêde o sêu iulganento dêfinitivo êm sentido

contrálio, Iêvado a êfêito na fase de aceitaÇão'
10.3.O sistema ordenará automaticamentê as propostas classificadas, sendo quê sÔmente êstas

participarão da fase de 1ânces'
io.a.o "i"t"*" 

disponibllizará campo próprio para troca de mensagêns entre o Pregoei"ro e os

licitantes.
10.5.Iniciada a fasê compêtitiva, os licitantês poder:âo êncaninhat lancês exclusivamente por

meio do sisterÀa eLetrônico, senao inêdiatamente lnfornados do seu recebiment-o ê do valor
consignado no registro:
10.5.í.o lance dêverá se! ofêltado pelo valo! total do itêm'
lo.6.osIicitantêspoclerãooferecerlancêssucess-ivos,observadosohoráriofixadoparaabê!tula
da sessão e as reglas e§tabeIêcidas neste Edital'
10.7.o licitante somênte pàderá oferecer lance de valor infêrior ao ú]timo por êIe ofertado e

registrado pelo sistêma.
10.g.O intervalo mlnimo de dj-felenÇâ de valorês entre os Lancês, que incidirá tanto em relaÇão

aoslâncesintêrmediáriosquantoêm!e1açãoaolancequecobriramêlholofertanáodevêrásêr
inferior a R§ 10,00 (dez reais).
10.9.sêráadotadoparaoenviodelancesnestecertamêonododêdisputa''abeltoefêchado',,em
que ôs licitantes ãpresentarào lances públicos ê sucessivos' com lance final e fêchado'

10.10.A etêpa de laocês da sessão púbfica terá duraÇáo lnicial de quinze ninutos. Encêlrado essê

irJo, o si'stema encaminrral a.riso de fechamento iminente dos Lances, após o que transcorrerá o

periodo de tempo dê até dêz minutos, aleatoriamênte detêrminâdo' findo o qual será

;utomaticamêntê encerrada a recepção de lances'
lO.11.Encerrado o prazo previstà no item anterior' o sistema abrirá Ôportunidadê paia que o

autor da ôferta de valor mais baixo e os das ofertas com prêços até dêz por cento superiores

àquêla possam ofêrtar um furrc" ti"uf e fêchado êm até cinco minutos' o qual sêrá Sigiloso até o

encêlramento deste prazo:
10.1.1-1.NãohavêndopelomenostrêsofêrtasnascondiÇôêsdefinidasnesteitem'podêrãoos
autorês dos mêIhorês rances subsequentes, na ordem de classificaÇão, até o máximo de três'
ofêrecêr um lance final e iechado em até cinco minutos' o qual será sigiloso até o encelramentÔ

deste prazo.
10.12.4pôs o término dos prazos estabelêcidos nos itêns aÍrteriores' o sistema ordênará os

sêgundo a ordem crêscente de valorês:
ance s



10.12,1.Na ausência de fance finat e fechado clâssificado na forma estabelêcida nos itens
aDteriorês, haverá o reinicio dâ etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ôrdem de classificaÇào. possam ofertar um lancê final e fechado em até cinco minutos,
o quat sêrá sigiloso até o encerrômento deste prazo.
1O.13.poderá o pregoeiro, auxiliâdo pela Equipê de Ãpoio, j ustificadamente. admitir o reinício
da etapa fechada, caso nenhum licitantê c.lassificado na etapa de lancê fêchadô âtênder às

exigências de habi.litaÇâo.
1O.i4.Não serão acêitos dois ou mais Iânces de mesmo valorr prevalecendo aquele guê for recebido
e registrado em primeilo lugar.
10.15.Durante o transcurso da sessão pública, os licj.tantes sêráo informados, em tempo reaf, do

valor do menor lancê reglstrado. vêdada a idêntificaÇào do licitantê'
10.16.No caso de desconêxão com o Plegoeiro, no decorler da etapâ comPetitiva do Pregão, o

sistema efetrônico pode.á permanecel acesslvê1 aos licitantes para a recepÇão dos lances'
10.1?.Quando a desconexáo do sistema eletIônico para o Pregoeiro persi§tir por tempo supelior a

dez minutos, a sessão pública será suspensa ê .einiciada somente após decorridas vinte e quâtro
horas da comunlcação do fato pelo Plegoeiro aos participantês, no sitio eletrônico utilizado
para divufgaÇão.
iO.Lg.O.ritgaio de julgamento adotado seiá o menor preÇo, conforme definldo nestê Bdital e seus

anexos.
10.19,Caso o licitante não apresente lances, concorrêrá com Ô valor de sua proposta'
10.20.Só podêrá havêr êmpat; êntre propostas iguâis, não seguidas dê lances, ou êntre lancês

finais da fase fechada do modo dê dj'sputa abêrto e fechado'
10.21,Havendo evêntua.l êmpatê entre propo"tas ou lancês, o critério de dêsempate será aquele

prêvisto no Àrt. 3o, § 2', da Lei 8.666/93, assêgurando-se a prêferência' sucessivamentê' aos

bens:
10 . 21. 1. Produzidos no Pais;
lO . 2 1-. 2. P r oduz jLdos po! êmplesas brasileiras ;
10.21.3.Produzidospo!êmpresasguej.nvistamempesquisaenodesenvolvimentodêtecnologiano
País; ento de rê§erva de cargos prevista em 1ei
1O . 21 . 4 . Produz idos por empresas que comprovem cumpllm
pr.u pa""ou corn deflciência o, pu.u ttJititado da Ptêvidência Social e quê atendam às regras

dê acessibilidade piêvi§tas na l-egislaÇâo'
10.22.PêIsistindooempate,apropostavencedoraselásolteadapelosj.stêmaeIêtrônicodêntrê
as propostas ou os lances elopatados '
10-23.Encerrada a êtapâ de envio de faoces da sêssão púbIica, o Pregoeiro deverá êncanj-nhar,

pelo sistena eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha aplesentado o melhor preço' para

que seia obtida melhor propostai t'ádudu t negociaÇão em condiÇões diferêntes das previstas neste

Ed1ta1 :

10.23.1.À negociaÇão será realizada por meio do sistema' podendo sel acompanhadâ pelos demais

Iicitantes i
10.23.2.o Preqoei.ro solicltará ao licitante melhor clas§ificado que' no prazo de 2 (duas) holas'

envie a sua propoata 
"rlr"urli", 

adequada ao último lance ofêrtado e após a negociaÇão realizada,

acompanhada,sefo!o.u"o,ao"docurnentoscomplenêntares'quandonecessárj-osàconfiIIÍIáÇão
daquLles exigidos neste Edital e iá aprêsentados'
1O.24.Havendo necessidade, ã e.áqáti'à suspênderá a sessão' informando no sistemâ â nova data e

horário para a sua continuidade '
10.25.Após a negociaÇão a"-ptLço, o Pregoêj-ro iniciará a fase de aceitaÇão ê julgamênto da

proposta '

11.O.DÀ ÀCEITÀBILIDÀDE DÀ PROPOSTÀ VENCEDOR'

11.1.Errcerrada a etapa de negociãÇào, o Prêgoeiro examinârá â

Lugar quanto à adequaÇão ao objeto e à compatibilidadê do preÇo em

será registrada em atâ.

para contrataÇão nestê certamê '
11.2.Havêndo proposta o" f""ãt vencêdol com valor final parâ o lêspectivo item rêlacionado no

anexo I - ferÀo àe Referência - Espêcificações' na coluna código:

f1.z.r.sup.aio. ao estimado pelo oRc, o item será de6.cons iderado; ou

!1.2.2-ca indíclos q,r. 
"o.árÁ 

a,r a p.."rrrrçao relativa dê ine)<equ ibi L idade , pelo critério

dêfinido no Art. 48, rr, à. r,ei A,666i%, êm tal situaÇào, não sendo possivel a j-mêdi'ata

confirmaÇáo, poderá sêr aaaa ao ficitante a oportunidâde de dêmonstral a sua exêquibilidadê'

sendo-lhê facultado o ptazo de ?2 (setenta e duas) horas para comprovar a viabilj-dadê dos preÇos'

conforme parâmetlos do me§mo Art' 48, fI, sob pena de desconsideraÇáo do ltem'
11.3.saIienta-se que tais o"o.iárr.iuu não desciassificam automaticamêntê a ploposta, quândo for

o caso. apenas o item corlêspondente '
11. 4 . Oualquer interessado poderá requêrel 9"t ."t realizem diligências pala afêrir a

exêqulbilidade e a legatiaad-e-ãt" ptopà"tu"' dLvendo apresentar as provas ou os indicios que

fundamêntam a suspeita.
11.5.Na hipótese de necêssidade de suspensão da sêssáo pública paiâ a r:eatizaÇâo de diligências'

com vistâs ao sanêarênto o""-p..pà"a"", a sêssâo públi;a somente poderá se! rêiniciada nediante

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte ê quatro horas de antecedência' e a ocorrência

proposta classificada em primêi ro
relação ao máximo est ipulado

ara enviar doclunento digital complêmentar' PÔr
êna de náo aceitaÇáo da Proposta11. 6. O Pregoeiro Poder

mêio do sistema, no Pra
11.6.1.É facultado ao Preg
fundamentada feita tallüém no
1"1. 6.2. Dentrê os documentos P

as caractêristicas do Produt

á convocar o licitante P
zo de A2 (duas) horas consêcutivos, sob p

oeiro prorrogat o Prazo êstabelê
sistêma Pê1o licitante, antes de f
assiveis de solicitaÇáo pelo Pregoeiro'
o ofêrtado, tais como marca, modelo'

cido, â paÍtir dê solicitação
indo o plazo.

destacam os que co enham
Iô,fabricantê ê Procê

N



encaminhados por meio do sistema elêtrônico, ou, quando indicado pelo Pregoeilo, por outro meio
eletrônico, sem prejuizo do seu ulterior ênvio pelo sistena eletrônico, sob pena de não aceitaÇáo
da proposta.
11.7.Se a proposta ou lancê vencedor for desclassificado, o Prêgroeilo examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucêssivamênte, na ordem de classificação.
11,8.O pregoeiro poder.á encaminhar. por mêio do sistema efêtrônico, contraploposta ao Iicitante
que apresêntou o -Iance mais vantajoso, para quê seia obtido rnêIhor preço, vedada a negociação
en condiÇões divêrsas das previstas nestê Edital:
11.8.1.TaÍüém nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta ê passar à subsequente,
podeiá negociar com o respêctivo licitante para quê seia obtido prêço melhor;
11.8,2,A negociação será rea.Iizada por meio do sistema, podendo sei acompanhada pelos dêmais
licitantês.
11,9.Havendo necessidadê, o Pregoeiro suspendêrá a sêssâo, informando no sistema a nova data e

horárj-o para a sua continuidade.
11.1O.Encêrrada a aná1ise quanto à acêitaÇão da proposta, o Pregoeiro vêrificar:á a habilitação
do ficitante, obsêrvado o disposto nêste Edital'

encaminhar, nos têrmos deste
dê HÀBTLITÀÇÃO:

ou
dê

12. O.DÀ nÀBrLrràçÃO
L2.1.Ressalvado o disposto no item 8.10, os licj-tantes deverão
Edital, a documêntação rêlacionâda nos itens a sêguir, para fins

12.2.PESSOÀ TJRIDICÀ:
72.2.7,Prava de inscriÇão no Cadastro Nacional dê Pessoâ Jurídica - CNPJ'

12.2.2.Pxova de inscriçáo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sêde

do licitante, pertinente ao seu lano de ati-vidade e compativel com o objeto contratual'
72.2.3.ALo constitutivo. êstatuto ou contrato social em vigor, devidameÔtê registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso dê sociêdades por aÇÔes, acompânhado de docrmêntos

de êIeiÇão de seus administradores. InscriÇâo do ato constitutivo, no caso de sociedadês civi§.
aco*panhada dê prova de dirêtoria em exercicio. Decreto de autorizaÇão, em sê tratando de empresa

ou s^ociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato dê registro ou autorizaÇão para

funcionanento expêdido pelo órgáo competênte, quando a atividade assim o exj"gir' Registro
comêrcial, no caso de ernpresã individual ' Ce!tificado da condição de Microempleendedor

Individuaf, em se tratando à" MSt. O" referidos documentos deverão êstar âcompanhados dê todâs

as alteraÇôes ou da consolidaÇão respectiva.
12.2.A.Aaianço patrimooial e áemonstiações contábêis do ú1tj.Ino exercicio §ocia1, já exigiveis ê

;presêntados na forma da lei, com indi-cação das páginâs correspôndentes do livro diário em que

o mesmo sê encontrâ, bem como apresentaÇão dos competêntes termos de abêrtura e encerramento,

assinadosporprofissionalhabititadoêdevidamenteregistradosnajuntacomercialcompetente,
vedada a ;uâ substituiçáo por barâncetês ou balânÇos provisórios. Tratando-se dê emprêsa

constituídâ há mêoos de ,m áno, ou aquela quê ainda não tenha reâIizado o fechâmêntÔ do seu

piirn iro ano de exlstência no prazo legal, poderá aplesentar o Balaço de Àbertura asslnado por

profissional habilitado e deviàanente iegislraao na junta conerciaf competente. Não se aplica
ao microempreendedor individual.
12.2.5.Reg;laridade para com a Eazenda Eederal - Certidão Negativa de Débitos Rêlativos aos

Tributos Federais e à Dlvida Ativa da Uniào'
12.2.6.CêrtidÕesnegativasdasÉazêndasEstadualeMunicipaldasededolicitante,ououtro
equivalente, na forma da 1ei.
1á.2.?.compro.ração dê regularidade rel-ativa ao Eundo de Garantia por Têmpo dê ServiÇo - rGTS'

ãpru"errturrào o respectivo certificado de Regufaridadê fornecida pela Caixa Econômica PêdêraI'
1à.Z.g.p.o-ra de inlxistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediaote a

aplesentaÇãodecêrtidãoNegativadêDébitosTIabalhistasCNDT,nostêrmosdoTítulovI]Àda
cànsofidaiao das Lêis do rríaIho, aprovada pelo Decrêto-Lei n' 5'452' dê 1o dê maio de 1943'

1,2.2.g.Dec1aração atestando que o iicitante não possui em seu quadro socletário, sêrvidor público
da ativâ do ORC ou de qualquer entidade a ele vinculâda, confornê modelo - Anexo 1I'
12.2. 10. certidáo negativa de falência ou concordata expedida peto distribuidor da sedê do

licitantê, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas'
12'2.ll.ConsultaConsolidadadePessoaJuridicaexpêdidapeloTribunaldeContasdaUnlão,no
Ínáxj-mo 30 (trinta) dia§ da data prevista para abertura das propostas, no endelêÇo eletrônico:
www. tcu , gov. br.
12.2. !2.éoaprovaçáo de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual
assemelhada- uo olluto da licitaÇão, feita alravés de atestado fornecido por pêssoa juridica
direlto público ou Privado.

12,3.A existência de restriÇão rêlativamente à rêgularidade fiscal e trabalhista náo impedê quê

o licitantê qualificado como microempresa ou emprêsa de pequeno porte seja dêclarado vencedor'

uma vez que alenda a todas as demais êxigências deste Edital:
12'3.1.AdeclalaÇãodovêncedolacontecêIánomomêntoimediatamentêposterioràfasede
habilitação,
12.4.e càmprovação de regularidade fiscaf e trabalhista das Inicroempresas e empresas de pequenÔ

pàrte sonente será e"igida para efeito de assinatura do contrato' observando-sê o seguintê
procedinento:
12.4.1.Às micÍoempresas ê empresa§ de pêqueno portê, por ocasião da participação nesta

devêrâo apresentàr toda a docunentaçâo exigida para comprovaÇâo de regularidâdê
trabâlhista, dentrê os clocr.rmêntos enutàradot neste instrumento para efeito de habilita

1i c it aÇ ão,
fi-scaI e

que esta aplesente afgrma rêstriçâo;
)

§



valor expresso Por extênso;
13.3,3,8ica êstabelecido quê hâvendo divergência de

prevalêcetá o dê mênol valor'
preços unitárlos Para tnn mesmo produto.

d

12.4.2.Havêndo alguma restriÇão na comprovaÇão da regularidadê fiscal e trabâlhista, será
assegurado o prazo de 05 (cj-nco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao monento em que

o llcitante for dêclarado vencedor, prorrogável por igual Pellodo, a critério do oRc, para a

regularizaÇão dê documentação, pagamentô ou parcelamênto do débito, ê emissão dê êvêntuais
certidões negativas ou positivas com efeito dê certidão nêgativa;
12.4.3.A nâo regularizaÇão da documentaÇâo. no prazo acima prêvisto, inplicará decadênciâ do

direito à contrataÇão. sem prejuízo dâs sançôês previ.stas no Art. 81, da Lêi 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitântes remanêscentes, na ordem de classifj-caÇáo. para assinatura
do contrato, ou revogâr a licitaÇão;
12.4,4.5e, na ordem dê c]as§ificaÇeo, sêguj-r-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte
com alguma restxição na documentaÇão fiscal e trabalhista. sêrá concedido o mesmo prazo para
regula!izaÇâo.
12:5.Havendo a nêcessidadê de envio de documentos de habilitação complêmentares, necessários à

confirmâção daqueles exigidôs neste Edital ê já apresentados, o licitantê será convocado a

encaminhá-los, êm formato digital, via slstemâ, no prazo de 2 {duas) horas, sob pena dê

inabi litaÇáo:
12.5,1.Somente have!á â necessidade dê complovaçáo do preeDchimento dê requlsltos, mêdiante
apresêntação dos docrmentos originâis "não diqitâis", quando houvêr alguma dúvida em relaÇão à

inteqridadê do documento digital.
12.6:Não serão aceitos documentos de hâbilitaÇáo com iodicação de CNPJ/CPF difereotês, salvo
aque]ês f egatmente Permj-tidos :

fâ.e,f.Se o ficj.tante for a matriz, todos os documentos dêve!áo êstar em nome da matrj-z, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da fil-i41, exceto aqueles que,

pela própria natureza, comprovadamente, for:em emitidos somênte êm nome da natriz'
1Z.l .i"rà inabilitado o ]icitânte quê não comprovai sua habllitaÇâo, seja por não apresentâr
qua].querdosdocrmêntosexigidosouaprêsenta.fosemdesacordocomoestabelêcidonêstêEdita1.
i2.8,tto 

"u"o 
de inabilitaçãá, haverá nova verificaÇão. pelo sistema' da eventuat ocorlência do

empate ficto, previsto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123'l06, seguindo-se a dlscip]ina antês

êstabêlecida para aceitaçáo da proposta subsequente'
12.9,Os documentos nêcessários à habilitação deverão ser organizados na ordem desclita neste

instrumênto,precêdidospotlndicêcorrêspoodênte,apresentadosporqualquêrprocêssodecópia
autenticada pár cartório competente ou pelo Pregoeiro ou me.blo da Equipe de Apoio ou publicação

ã. orqao da imprensa oficiar. Estando pêrfeitamentê legivei§, sen conter borrões, rasuras,

emendas ou entrelinhas ê dentro do prazo de validade. Por ser apenas uma fornalidade que visa
facitita!ostrabalhos,aausênciadoreferidoindicenáolnabilitaráolicitante:
12.g.l.QuandoodocumentofolobtidoviaÍntêrnetsualega]idadesêrácomprovadanoenderêÇo
eletrônico ne1ê indicado;
12.g.2.Podetáserutilizada,acri.tér:iodoPregoeiro,adocrmêntaçáocadastraldefornêcedor'
constantedosarquivosdooRc,parâcomplovaÇâodaautenticidadedeêlêmentosapresentadospelo
licitante,
12'l0.Havendonecessidade,oPlegoeirosuspenderáasessão,j.nformandonosistemaanovadatae
horârio para a sua continuidade.
12.11.ConstatâdoÔatêndimentoàsexigênciasdehabilitaÇáofixadasnestêEdital,olicitante
sêrá dêclarado vencedor '

13. O.DO ENCÀ}.{ÍNHÀ}íEN!O DA PROPOSÍÀ VENCEDORA

ià.t.e propo"ta final do licitante dêclarado vencedor - ProPoatr atullizadâ - dêverá se!

êncaminhada no prazo dê 2 (duas) horas, a contat da solicitaçáo do Pregoêiro no si§tema

êletrônico, e deverá:
13.1.1'SerelaboradaemconsonânciacomasêspêcificaçÕesconstantesdestêEditaleseusÀnexos,
redigidaemlinguaportuguesaeinpressaemur0aviaempapeltinbradodoploponente,quandofol
o caso, sem emendas, rasuras, entrá]i"has ou ressalvas; suas folhas rubricadas e a úItima datada

e assinada pê1o licitante o,r'"., r"p..""rrtante 1egâ1, com indicaÇâo: do valor globaI da proposta;

ào pr.ro de- entrega; das condiÇóes de pagamento; e dâ sua validade;
13.1.2.conteIaindicaçãodobânco,númêrodacontaeagênciadolicitântevencêdor,parafin§
de pagamento;
13.1.3.Estar adequada ao ú1timo lance ofertado e a nêgocj'ação lealizada' acompanhada' dos

documentoscomp.Lêmentareseventualmentêsolicitados,quandorlêcessáriosàcoDfirmaÇáodaquê]es
exi.qidos neste Edital' e já apresentados'
13,2.Será cotado um único preço para cada itêm' com a utilizaÇâo de duas casas decimais' sendo

que, nessê úItimo caso, a'inàicãçao em contrárj-o está sujêita a correÇâo' obsêrvando-se aos

seguintes critélios:
13.2.1.fa1ta dê dígitos: sêlão acrescidos zeros; 

todo o e)acesso
13.2.2.Excêsso de àlgitos: sêndo o primeiro digitÔ excêdênte menor quê clnco'
será suprimido, caso contrário haverà o artêdondamento do digj-to anterior pala mais e os demais

itens excedentes suPrimidos.
l-3.3.Os preÇos dêveláo sêr expressos êm moeda colrêtrte nacional' o preço unitáriÔ e o totaf eÍfl

ãiquti".o" é o valor global da proposta em algarismos e por extenso:
13.3.1.Existindo discrepârrcia átttit o preÇo unitário e total' resultado da multlplicação do

preÇo unitário pela quantidade, o prêÇo unitário prevalecerá;
13.3.2.No caso dê divêrgearaiu'aartia ó valor nlrmérico ê o expresso por extênso, preval-êcerá o



13,4.4 proposta obedecerá aos ternos destê Edital e seus Ànêxos, náo sendo considerada aquela
que não correspoodâ às êspecificaÇões a1i- contidâs ou que estabelêÇa vinculo à ploposta dê outro
l icitante.
13.5.A oferta devetá ser firme e prêcisa, limitada, rigorosamentê, ao objeto deste Edital, serÍI

conter altêrnativas dê preço ôu de qualquer outra condiÇão quê induza o julgamênto a mais de üm

resultado.
13.6.No valor proposto estatá incluso todos os custos operacionôis, êncarqos prevj.denciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamentê no
fornecimento dos bens.
13.?.À proposta final deverá se! docümentada nos autos e será fevada em consideraÇão no dêcorrel
da execuÇão do contrato e aplicaÇão de eventuaf sanÇâo ao Contratado:
13.?.1.Todas as especificaÇõês do objeto contidas na proposta vinculam o contratado.
13.B.As propostas que contenham a descriÇáo do objeto, o valor e os documentos complenentares
estarão disponíveis na intêrnet, após a homologaÇão'
13.9.o prazt de validadê da pr:oposta náo sêrá infêr.ior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de seu encaninhameoto.

por ato do Prêqoeiro,
após a regular decisão

1'l.0.DOS RECURSOS
14.1.DecIarado o vencedor e dêcorridâ a fasê dê rêgularizaÇão flscal ê lraba-Ihista dâ licitantê
qualificada como microempresa ou empresa de pêqueno porte, sê for o caso, será concedido o prazo

Jê 30 (t!inta) minutos, para que qualquêr licitante manifeste a intênçâo de rêcorrer, de forma

motivada, j.sto é, indicando c;otra quais dêcisôês pretendê lecorle! e por quais motivos' em

campo p!óplio do sistena.
fa,2.Uàvenao quêm se manifestê, caberá ao Plegoêiro vêrificar a tempestividade ê a existência
de motivaÇáo dà intençáo de recoller, pala decidir se admite ou nâo o reculso, fundamentadamente:

14.2,1,Nêsse momento o pregoeiro não adêntrará no mérito recursal, mas apenas vêrifica!á as

condiçôês de admis§ibilidade do rêcurso;
14.2.2.A fal-ta de nanifestação motivada do Iicitante quanto à inteoÇão de recorrer importar:á a

decadência dêsse direito;
14.2,3.Uma vez admitido o !êcurso. o rêcorrente terá, a parti.r dê então, o prazo dê três dias
paraaplêsentalaslazões,pelosistemaefêtrônico,ficandoosdemaisllcitantês,desdê1ogo,
intirnaàos para, quêreodo, apresentaren contrarrazões ta.bém pelo sistema eletrônico, êm outros
t!ês dias, quê começarão a c;ntar do térmlno do prazo do têcorrente, sêndo-Ihês assêgurada vista
irnediata dos elementos i-ndispensáveis à defêsa de seus intêresses'
14.3.O acolhimento do rêcurso j-nvalida táo somênte os atos insuscêtlveis de aprovêitalnento '

14.4.Os autos clo processo permanecerâo com vista franquêada aos intêressados, no endêreÇÔ

constantê nestê Editaf.

15.0.DÀ REÀBERTUN,À DÀ SESSÀO PÚB!.ICÀ

15.1.4 sêssâo pública poderá se! rêaberta:
15.1.1.Nas hipótêses cle provimento de recurso que 1evê à anulaÇáo de atos antêrj-ores à reâLizaÇão

da sessâo púrlica precêdentê ou êm quê seia anulada a própria sessâo púb]ica, situaÇão êm quê

serão rêpetidos os atos anulados e os que dele dependam;

15.1,2.Ouandô houvê! erro na acêitaçá; do preço melhor classificado ou quando o licitante
áucturuão vencêdot nâo assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalentê ou não comprovar

aregu]arizâÇãofiscafetrabalhista,nostermosdoArt.43,§1o,daLêi123/06.Nêssashipótêses,
serã; adotad;s os procêdj-mentos imêdiatamentê posteriores ao encetramento da etapa de lances-

15,2.Todos os licitantes têmanescentês deverão ser convocados para acompanhar a sessão reabêrta:

15.2.1,À convocaÇâo sê dará por mêio do sistena êletrônj.co (chat) ôu e-mail'. de acordo com a

fâse do procedimento licitatório;
75.2.2.^convocaÇãofeitapore-mai-1dar-se-ádeacoldocomosdadoscontldosnoCadastloDigital
ãà onc, ".rrao 

ie;ponsabi l idade do licitante manter seus dados cadâstrais atualizados'

16. O.DÀ ÀD,rlrDrcÀÇÃo E HOÀ{OI.OGÀÇÃO

16.1.O objeto da licitaÇão §erá adjudicado ao licitante dêclarado vencedor'

"á"ã 
na. úaja interposição de recurso, ou pe1â autoridade 6uperior do oRc'

dos rêcursos aPresêntados.
iã.z.apO" a fase recursal. constatada a regufaridade dos atos praticados'
do ORC homologa!á o procedimento licitatório'

17. O.DO CONTRÀTO
fl.f,ÀpO" a homologaÇão pela autoridade superior do oRc' o adjudlcatário sêrá convocado pala'

dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecuiivos da data de rêcebimento da not.ificacão, assinar

o respectivo contrato, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas pêIa Lei 8'666/93'

;;;;;. " 
mesmo sofrer âLteraçÕês nos termos definidos pela refêrida norrÂâ:

17.1.1.o prazo dê convocação iod"rá ser prorrogado uma vêz' por igual pêriodo' quandÔ sol-icitado
pelâ parte durante o "",, 

iaut'"(]"t"o e desde que ocorlâ motivo justificâdo acei'to pela

ÀdministiâÇão;
17.1.2,Não atêndêndo à convocação para assinar o contrato' e ocÔlrendo estâ dentro do prâzo dê

validade dê sua proposta, o ficitanie perdelá tÔdos os dirêitos que porvêntura tenha obtido como

vêncedor da licitaçáo;
17.1.3,Na assinatura do contrato será exigida a comprovaÇão das condições- de habilltaÇão

consignadas ne§te Edj'taI, que deveráo ""t "'-'iidu" 
pelo iicitante drlrante a vigênciâ do rêferido

a autoridadê supêrior

contxato;
iili.a.a."a o licitante primeiro colocado, após convocação, não compalecêr' não

condiÇÕes dê habititaÇáo consignadas nestê Edital ou se rêcusar a assina! o
c

ü

conf
as

sem



prejuizo da aplicaçáo das sanções prêvistas neste instrumênto e das demais cominaÇõês lêgais
cabiveis a essê lici-tante, é facultado à Administração convocar os ficitantes lenaneacentes,
respeitada a ordem de classificaÇáo e sucêssivamente, para, após a comprovaçâo dos requisj-tos
para habilitaçáo, analisadâ a proposta ê evêntuais documentos compl.ementares e, feita a

negociaÇâo, assinar o contrato,
17.2.O contrato quê eventualmênte vênha a sêr assinado pê1o licitante vêncedor, poder:á ser
altelado com a devida iustificativa, unilateralmente pelô Contratante ou por acoldo eotre às
partês, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conformê o disposto
nos Arts. 't'7, '78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e realizado na fofina de fornecimento parcelada.
17.3.O Contratado fica obrigado a acêitar, nas tnesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou

supressôes que se fizêrem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1'da Lel
8.666/93. Nênhr.m acréscimo ou suprêssáo poderá excedêr o linitê estabelecido, salvo as suPlêssõês
lesultantês dê acordo cêIêbrado entrê os contratantes.

18. O.DO RE,À,JUSTÀÀIEIITO
18.1.Os preÇos contratados sâo fixos e irrêajustávêis no prazo de um ano'
1g.2.Dentro do prazo de vigêncj.a do contlato e mediante soticitação do Contratado, os preÇos

poderão sofrêr ieajuste após o interregno dê rxn ano, na mesma proporÇão da variaçâo verificada
;o IpCA-IBGE acumulado, tomando-se por basê o mês de apresêntaÇão da respêctiva ploposta,
exclusivamente para as obrigaÇões inicladas e concluidas após a ocorrêDcia da anuâlidade.
1g.3,Nos reajustes subsequentes ao primêiro, o interregno rnínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reaiuste.
18.4.No caso de atraso ou náô divulgação do indice dê reajustamento, o contratantê pagará ao

contratado a inportância calculadâ pela ú1tj-rna variação conhecida, fiquidando a difelenÇa
coltespondente iao loqo seja divulgado o indice dêfinitivo. Fica o Contratado obrigado a

aprêse;târ memória de cálculo refêrênte ao reajustamento de preÇos do valor remanescêntê, sempre

que êste ocorrer.
iA.S,N"" aferições finais, o lndice utilizadopara reaiuste será, obriqatoriâmente. o dêfinitivo'
1g,6,Caso o índice estabel-ecido para reajustameDto venha a ser extinto ou de qualquer formâ nào

possa nais sêr utitizado, será adotado, em substituiçáo, o que vier a ser dêterminado pela

Iêgislação então êm vigor.
1g]?.Na ausência dê previsáo 1êgar quanto ao índice substituto, as partes elegêrão novo índice
oficial, pala reaiustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo'
18.8.O rêajustê podêrá sêr realizado por apostilamênto'

19.0.DÀ COMPROVÀç.ÃO DE EXrCrrÇÃO E RECEBTITEIIIO DO OB''ETO

lg.l.Executada a presente co;trataÇáo e obsêrvadâs as condiÇões dê adimplêmento das ôbrigaÇões

pactuadas, os proàêdiroentos ê prazos para receber o seu objeto pelo oRC obedêcerão' conforne o
caso, às disposiçOes dos Arts. '73 a'76, da Lêi 8'666'193'
1g.2.Serao dãsignados pelo oRc representantês com atribuiÇôes dê Gestor e Eiscal do rêspêctivo
contrato,nostêrmosdanormavigente,espêcialmenteparaacompanharefiscalizarasuaexecuÇão,
re spe ct ivarnente, perrnitida a coritrataÇão de tercêiros para assistência e subsidio de informaÇões

pertinentes a essas atribuiÇÕes '

2O.O.DÀS OBRrGÀÇõES DO CONrRÀrÀllEE E DO COIIIRÀTADO

20. l,obrigaçõês do contratante:
2o'l.l.Efetuaropagamêntorelativoaoobjêtocontlatadoefêtivamenterealizado,deacordocom
as c1áusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis;
20.1,2.Proporcionar ao contratado todos os meios necêssários para a fiel execuÇão do obieto da

presêote contrataÇáo. nos termos do corlêspondentê j-nstrumento dê aiustê;
2O.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquêr irregul-âridadê encontlêda quânto à qualldade dos

produtos ou serviÇos, exercendo a mais ampia e complêta fiscalizaÇão, o que não eximê o contlatado
à" "l'ra" 

.""porr"abilidadês pactuadas e precêitos fêgais;
20,1.4.Outras obrigaÇões estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrâto - AnexÔ fII'

20,2. obrigaÇões do contlatado:
20.2.1.Rêsponsabifizar_seportodososônusêobrigaÇÔesconcelnêntesà1egislaÇãofiscal,
civil/ tr.ibutária e trabaúista, bem como por todas as dêspesas e compromissos assumidos' a

quafquertÍtulo,peranteseusfornecedo!esouterceirosemrazãodaexêcuÇãodoobjeto
contratado;
2O.2.2,Substituif, arcândo com as despesas decorrentes, os materiai-s ou serviços que apresentarêm

defêito§,alteraÇões,impelfeiçôeso.,q.-.ai"q.,e.ilregularidadesdisclePantesàsexigênciasdo
instrumêntodêajustepactuado,aindâqueconstatadossomentêapóSorecebimentooupagamento;
20.2,3.Náo ttansfêrir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇáo, safvo rnêdiantê

préviâ e expressa autorizaçáo do Contratantê;
20.2,4.ManLel:, durante a vigência do contrâto ou outros instrumêntos hábeis. êm cornpatibifidadê

com as obtiqaÇões assumidÉ, todas as condiÇõês dê habilitaçâo ê qualificaÇão êxigidas no

ià"p..ti.,o p-rocesso licitatório. conforme Ô ca§o' aplesentando ao contrâtantê os documêntos

necessários? selnprê quê solicitado;
2O.2.5.Emitj.r Nota Eiscat correspor.ra.rra. à sêde ou fiIial da ernprêsa que êfêtivamentê participou
do certame ê consequêntemênte a;resêntou a docuneÔtação exigidâ na fase de habil-itâÇão,
20.2,6.Exêcutar todas as onrigaloes assrmidas sempre com observância a melhor técnica vigênte'
enquadrando-sê, .iqorosa.entel dentro dos prêceitos legais' normas e espêcificaÇóes técnj"cas

il:;:;:3:i:::":i,iquço." êsrabêlecidas e re1âcionadas na Minura do conrrato - Ànexo r1r.\



21. O.DO PÀGÀ!.IENTO
21.1.O pagamênto sêrá realizado mediante processo regular e em observáncia às normâs e

procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte manêira: Para ocôrrêr no prazo de trinta dias,
contados do pêriodo de adimplemento.
21.2.O dêsembolso máximo dô pêr1odo, náo sêrá superior ao valo! do respêctivo adimplemento, dê
acordo con o cronograma aprovado, quandÔ for o caso, e sempre em conformidade com a

disponibil-idade de recursos financêiros '
21.3.Nênhum valor será pago ao Contratado ênquanto pêndente de liquldação qualquêr obrigaÇão
financeira quê the for imposta, êm virtude dê pênalidade ou inadimplência, a qual podelá ser
compênsada com o pagamento pendentê, sem quê isso gerê dileito a acréscimo de qualquêr naturêza.
21.4.Nos casos de êventuais atrasos dê pagamênto nos termos deste instrumento, e desde que o

Contlatado oão tênha concorrido dê alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇâo

financeira, devida desde a data linite fixada para o pagâmênto até a data colle§pondente ao

êfetivo pâgamento da parcefa. Os encargos moratórios dêvidôs em razão do atraso no pagalnento

seráo calculados com utilizaÇão da seguinte fórmula: EM: N: VP x 1, ondê: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entrê a data prevista para o pagaroento ê a do efêtivo pagamento;

Vp = vafor da parcela â ser paga; e I: indicê de compensaÇáo financeila, assim apurado: I:
(Tx + 1oo) + 365, sêndo Tx : peicentuaf do ÍPCA_]BGE acumulado nos últimos doze me§es ou, na

sua fa1ta, um novo indice adotado pelo Govetno Federal que o substitua. Na hipótese do Ieferido
indice êstabetêcido para a compensaÇáo financêira vênha a sêI êxtinto ou de quâlquer forma não

possa mais ser utj-Iizado, será adotado, em substituiÇáo, o que viêr a ser determinado pela
1êgj.s1ação então em vigor.

22. O.DÀS SÀ}IçõES ÀDIIENrSTRATrrÀS
22.1.Quem, convocado dentro do prazo de validadê da sua proposta, nâo celêbrar o contrato'
dêixar cle entregar ou apreseniar documentaÇão fafsa exigida pa!a o certamê, ensejar o

rêtatdamento da exêcuÇão de seu objeto, não mantiver a proposta, falhâr ou fraudar Da êxecuÇâo

do contrato, comportar-se dê modo i;idônêo, declarar informaÇôes falsas ou cômeter fraude fiscal,
gârantido o direlto à arnpla defesa, ficará impêdido de Iicitar e contratar com a Uniáo, Estados,

ói"t.ito rederal ou I,tunicipios e, se!á descrêdenciado do sistema de cadastrarnênto Unificado de

Fornecedores STCAF do Goveino Eederal e dê sistemas sêmelhantês mantidos por Estados, Distrito
Eederal ou Municipios, pelo prazo de até o5 (cj-nco) anos, sern preiulzo das multas pIêvistas
neste Edital e das dêmais cominaÇões legais'
22.2.A recusa injusta em deixar dL cumprlr as obrigaçôes assrxnidas e prêcêitos fêgais, suieitará
o Contratado, ga;antida a piévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts' 86 e 87'

da Lei g.666/g3: a - advertência; b - mulla de mora dê o,5B (zero virgulâ cinco por cênto)

aplicadasobrêovalordocontratopordiadeatrasonaêntlega,noinícioounaexêcuÇáodo
otjeto ora contratado; c - multa dê 1Ot (dez por cento) sobre o val-or contratado pela inexecuÇào

totâIouparcÍaldocontlato;d'simultaneamentê,qualqueidaspênalidadescabivêis
fundamêntadas na Lei 8'666,/93 e na Lêi 70'52A/02'
22.3.5e o vâ1or da multa ou indenizaÇáo devida náo for rêcolhido no prazo de 15 (quinze) dias
apósacomunicaÇáoaocontratado,seráautomâticamentedescontadodaprimêiraparce].ado
pàgamento a que o contratado vier a fazer jus. acrescido de juros moratórios dê 13 (um por

aanto) uo mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmêntê'
22.4.Ap65aap1icaÇáodequaisquelda§pênalidadesplêvistas,realizar_se-ácomunicaÇãoescrita
ao Contratado, e pubLicado na imprensa àfi.i"f, excluidas as penali-dades de advêrtência e multa
dê morâ quando for o caso, constàndo o fundamento 1egal da puniÇão' informando ainda que o fato
será rêgistrado e publicado no câdastro coÚespondêntê'

23. O.DÀS D:SPOSTçôES GERÀrS
23.1,D4 sessão pública do Prêgáo divulgar-se-á Àta no sistêma elêtrônico'
23,2.Não havendo expêdiente ori ocorrenáo qualquer fato superveniente que impeÇa a realizaÇáo do

certame na data marcada, a sessão será automaticamente trânsferida para o primeiro dia útil

",]t" 
àq,-r..ra. , no mesmo horário anteriormênte êstabê1êcido' desde quê não haja cornunlcaÇáo em

contrário, Pê1o Pregoei ro.
23.3.Todas as refêrências de tempo oo Editaf, nos seus Anexos, no aviso e durante a sessão

pública observarão o horáiio de Brasilia - DE'

23.4,No julganênto das propostas e da habilitaÇão, o Prêgoeiro podêrá §ânar êrros ou falhas que

náoaltelemasub§tânciadaspropostas,dosdocrrmentosesuavalidadejurídica,mêdiantedespacho
fundamentado,registladoemetaeacessivelatodos,atribuindo_Ihesva]-idadêeeficáciapara
fins dê habili-tação ê classificaÇão'
23.5.4 homologaÇâo do resultado desta IicitaÇão náo implicará direito à contrataÇáo'
23.6.Asnormasdj-sciplinadorasdalicitaçãoSerãosemplêi.ntêrplêtadasêmfavordaampliaÇãoda
disputa entrê os intêressados, dêsdê quê náo comprometam o intelesse do oRc, o princlpio da

isonomia, a finalidade e a segurança da contrataÇáo'
23.7.Os licitantes assumem toãos os custos de preparaÇão e apresêntaÇâo de suas propostas ê o

ORC não será, êm nêôhum caso, rêsponsáve1 por esses custos' independentêmente da conduÇáo ou do

resultado do processo licitatóriÔ.
àz.g.r^ru todts os efeitos, na contagêm dos prazos estabêfecidos oeste Edital e sêus Anexos'

excluir-se-á o di'â do inicio e incluir-se-á o do vencimentÔ' Só sê iniciam ê vencem os prazos

em dias dê exPediente no oRC.

23.9.O desatêndimênto de exigências formais nãÔ essenciais não importalá o âfastamento do

Iic.itante, desde que seja possíveI o âprovêitamento do ato' observados os pri'ncípios da isonomia

e do i nLeresse Púb1-ico.
Z:.iO.s* caso de divergência entrê disposições do Edital e de sêus Ànexos ou demais

compõem o processo, prêvaIêce!á as do Edital'
as que



23.11.Decaiiá do dirêito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumênto, aquele
que, têndo-o acêitado sem objeção, vênha a apresêntar, depois do julga]neDto, fa-Ihas ou
irrêgularidadês que o viciaram hj"pótêsê em quê ta1 comunicado nâo terá efeito dê rêcurso.
23,12.As dúvidas surgidas apôs a apresentaÇâo das propôstas ê os casos omissos neste instnrmênto,
ficarão única e êxclusivamentê sujeitos a interpr:etaÇâo do P.egoeiro, sendo facultada ao mesmo

ou a autoridadê superior do oRc, em qualquer fase da licitâÇão, a promoÇâo de diligência, na

forma dô Art. 43, §3', da Lei e.666/93, destinâda a esclarecer ou a complemêntar a instruÇão do
procêsso.
23,13.O Edital e sêus Ànexos tanbém êstáo di sponibi 1i zados na integla no endereÇo eletrônicô:
https : / /www. portaldecompraspublicâs, com. br; e poderâo ser 1idos, e quando fôr o caso obtidos.
mêdiante processo rêgu1ar e observados os procêdimentos dêfj.nldos pê1o ORC, no endêreço: Àv.
presidentÀ João pessoa, 4f - Centro - Mogeiro - PB, nos horários nornaj"s dê expedientê: das

OB:00 âs 12:00 horasi mêsmo enderêÇo e horário nos quais os autos do procêsso âdninistrativo
pernaneceráo com vista franqueada aos intêressados'
23,lq.puru dir:imir evêntuais controvérsi.as decorrentes dêste certame, excluído qualquer outro,
o foÍo compêtente é o da Comarca dê ftabaiâna, Estado da Pêraiba'

Mogeiro - PB.

FLAVI

ê Novembro de 2021.

CLEBSON JO

Pre oeiro Oficiaf



ESTÀDO DÀ PÀRAIB.A
PREEEITURÀ M'NICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNEI{TE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO

TERMO

nêc
4.5
do
4.6
enq

CODIGO cÀrÀroco UNIDÀDE
UND

UND

UND

UND

ÚND

UND

iJND

UND

I PREGÁO EI.ETRôNICO NO OOO12I2021

DE REEERÊNCIA ESPECIFICÀÇÕES

D I S CRII.IINÀÇÃO

DE EQUIPAMENTOS E MATERIÀIS PERMÀNENTES, PÂRÀ

CÍDADE DE MOGEIRO, CONEORME ANEXO.

1.0. DO OBJEIO
1.1.Constitui objeto desta licitaÇâo: ÀQUISÍÇÀo
ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBL]CO DA

2 . O . DA ,JUSÍXFICÀTIVÀ
2.1.Acontrataçãoacimadêscrita,queseráprocessadanostêrmosdêstêinstrumentoconvocatório,
especificaçÕes técnicas e informaçôes complemêntarês que o acompanhaln' quando for o caso'
jr"tiri.u_"", pefa necessidade da devida efêtivação de compra pâra suprir demanda espêcificâ -
ÁOurSrÇÀo DE EpUTpAMENTOS E MÀTERIÀIS pERMANENTES, PÀRA ATENDER Às NECESSIDADES Do MÃTÀDOUR6

púBLrCo DA CIDADE DB M6GEIR6, coNFoRME ANEXo - consj-dêrada oportuna e imprescíndivel, bem como

relevante medida dê intêrêsse púbIico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de açõês

continuadâs para a promoÇâo de âtividadês pertinentês, visando à maximizaÇão dos reculsos em

.êIação aos tfletivos programados, observadas as diretrizês e metas defj.nidas nas fêrranentas
dê planêjamento aProvadas.
2.2.4s càracterísticas e especificaÇôes do obieto ora licitado sáo:

2

3

4

5

6

1

8

PE

]BOX DE ATORDOAMENTO (BOVINO)
.CONJUNTO DE INSENS IB] LI ZAÇÁO PNEUMÁTICO (BOVINO)

CARRO PARÀ TRÀNSPORTE DE COMESTÍVElS (TIPO JERICO)

I4ESÀ PARÀ EVISCEFÀÇÀO ( V I SCERAS / BRANCÀS /VER,I"IELHAS )

PLÀTAEORMA DE EVISCERÀÇÀO (VISCERÀS/BP ANCAS /VERMELHAS )

PLATÀEóRMA DE EVI SCEBÂÇÃO (VÍ SCENÀS /BBÂNCAS /VERMELHÀS )

GANGEIRA DE PÀREDE EM ÀÇO INOX

GANGEIRÂ DE IÇAMENTO EI''l ÀÇO -NOX
participaçâo Exclllsiva ME/EPP: Àrt. 48, r, da Lei 123/06

4.0.DÀS OBRrGÀçõES DO COtlrBÀTÀDO

4 . 1 . Responsabiliza!-se por todos os ônus e obrigações coDcernentês à legislaÇão fiscal' ciwil'
tiibutária e tiabalhista, bà,n como por todas uJ d""p""u" e compromissos assumido§' a qualquer

titulô, perante seus fornecedoles ou terceiros êm razão da execuÇão do obieto contrátado'
4.2. Substj-tuir, arcando com as despêsas decorrentes' os mâteriâis ou serviços que apresêntarêm

dêfeitos.altelaÇóês,imperfeiÇôêsouquaisqueriirêgularidâdesdiscrepantesàsêxigênciasdo
instnmento dê ajuste pactuado, ainda que co;statados sômentê após o rêcebimênto ou pagalnênto.

4.3.Náo transfe.r. u o,raru*, l-á aoao o,.r'.* pârtê, o objeto da contrataÇáo, salvo mediante prévia

ê exprêssa autorizaÇáo do contratantê'
4.4.Mantêr,durantêaVigênciadocontlatoououtrosinstrumêntoshábêis,êmcompatibllidade
com as ob!igaÇôes assurnidas, todas as condiÇÔes dê habilitaçâo e qualificaÇão êxigidas no

aa"paatirop-.o".""o1icitatório,conformeocaso'apresêntandoaoContratanteosdocumentos
Lssários, sêmprê que solicitado.
.Emitir Nota Fisca-L correspàndente à sede ou firial da êmprêsa quê efêtivámentê participou

certame ê consequentemênte aPresentou a documentaÇão exigida na fase dê habilitaÇào'
.Executar todas as obrigaçõàs assrmidas sempre com obsêrvância a melhor técnica vigentê'
uadrando-se, ligolosameote, dentro dos prêc;itos legais' normas ê e§pecificaÇôês técnicas

QUÀNIIDÀDE PE
1ME
1ME
2ME
4 llE
2ME
1ME
;ME
4ME

2.3.Paraoitêmcomaindicação''ME''aparticipaÇãoéexc]usivaaMicroemprêsasêEmpresasde
Pêqueno Polte, nos termos da legislaÇáo vigentê'

3. O.DÀS OBRrGÀçôeg po coNTRÀTÀlrrE
3.1.8fêtuar o aagamento refativo ao objeto cootratado efêtivamente realizado, de acordo com as

cláusulas do resfectivo contrato ou outros instrumentos hábêis'
3'2.PfoporcionaraoContratadotodÔsosmeiosnecêssáliospalaafielêxecuÇãodoobjetodâ
presentà contrataÇão, nos têrnos do correspondente instrumênto de aiuste'
3.3,Notificar o contratado sobre qualquê; irregularidadê encontrada quanto à qualidade dos

produtos ou servj-ços, exercendo a nais aÍP1a e completâ fiscafizaÇâo' o que não exime o contratado

à. 
"r"" 

t."po.r" abi l idade s pactuadas ê prêceitos legais'
i.q,orttu" àbrigaçoes estabelecidas e rêlacionadas na Minuta do Contrato - Anexo I1I'

estabelêcidas e rêIacionadas na Minuta do Contlato -corrêspondêntês .

4. ?.Outras ôbrigaçôes II N

W



6.0
6.1
6.2

s.O.DO PRÀZO E DÀ VIGÊNCIÀ
5.1.o prazo máximo de entrega do objêto da contratâçâo,
hipóteses previstas no Art, 5f, S 1', da tei 8.666/93,
da êmissão do Pedido de ComPra i

En!rega:30 (Lrinta ) dias.
5.2.À vigência do lespectivo contrato sêrá determinadâ:
2022, coí\síderado da data de suâ êsslnatura.

pod
no
exc
6.3
dos
6.4
Con
cor
apr
que
6.5
6.6
pos
1êg
6 .'7
ofi
6.8

que admite prorrogaÇào nas condiçôês e
êstá abaixo indicado e será considetado

nêste EditaI e das demais cominaÇões 1egai5
10.2.4 recusa injusta êm deixar dê cumprir a

o Contratado, garantida a prévia defesa, às sêgu
da Lei 8.666/93t a advertência; b
âpficada sobre o valor do contrato p
objêto ora contratado; c multa de 108 (dez P

até o final do êxercicio financeiro de

s obrigaÇões assumidas ê preceitos legaj-s, sujeitará
intês penalidadês plêvistas nos Àrts. 86 e 87,

taneamente, qualquer das penalidadês cabiveis

.DO BEÀJUSEÀ}'EIITO

.Os preços contratados são fixo§ e irreajustávêis no prazo de um ano.
,Dentro do prazo de vigência do contrato ê mediante solicitaÇáo do contratado, os preÇos
erão sofrer reajuste após o lnterregno dê um ano, na mesna proporÇão da variaÇão verificada
IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de âpresentaÇão da respectiva ploposta,
lusivamente para as obrigaÇôes iniciadas e concfuÍdas após a ocorrência da anua.l-idâdê.
.Nos rêajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir
efeitos financeixos do úItimo reajustê.

.No caso de atraso ou não di!'utgação do indice dê reajustamento, o contratantê paga!á ao

tratado a ünportância calculada peLa ú1tima varj-aÇão conhecida, 1j-quidando a diferença
rêspondente ião togo seja divulgado o indice dêfinitivo. Fica o Contratado obrigado a

esentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preÇos do vâ1or remanescente, sêmpre

este ocorrer.
.Nas aferiçõês finais, o lndice utilizado para leajuste será, obrigatoxiamente, o definitivo.
.caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser êxtj-nto ou de qualquel forma náo

sa nais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determj-nado pela
islaçáo então em vigor:.
.Ua àusência dê previsão 1êga1 quanto ao indicê substituto, as partês elegeÍâo novo indice
ciaI, paia reaju;tamento do prêÇo do valor rêmanescente, por meio dê termo aditivo'
.O reêjuste podêrá sêr realizado por apostilamento'

de adimplemênto das
pelo ORC obêdece râo,

obrigações
conformê o

7-O.DO PÀGÀ}IENTO
?.1.o pagamento será rêâfizado mediante processo regular e em obsêrvância às normas e

prôcêdi;ê;tos âdotados pelo oRc, da seguinie maneira: Parâ ocorrêr no prazo dê trinta dias'
contados do pêrlodo de adimplemento '
7.2.o deseíü;1so máxino do periodo, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de

acordo côm o cronoglama àprotr^do, quando for o caso, e sempre êm conformidâdê com a
djsponibilidade de recursos financeiros.
l-3.tteohum valor sêrá pago ao Contrâtado ênquanto pêndente de liquidaÇão qualquer ob!igaçâo
financêiraquelhêfolimposta.emvirtudedêpenalidadêouinadimpfência,aqua]poderáser
compensadacomopagamentopendente,§emquêissogeredireitoaacréscimodequafquelnatureza'

8.0.DÀ COMPROVÀÇÁO DE EXECUçÃO E RECEBTlrElÍro Do oBJEro
8.1.Exêcutada a presentê contrataÇâo e obsêlvadas âs condiÇões
pactuadas, os procedimentos e prazos para recebel o sêu objeto
taso, às aispoiiçoes dos Arts. '73 a'16, da Lei 8 666193'

g.O.DOS PROCEDIIIEIITOS DE EtscÀlrzaÇÃo s esRExcrÀIGNro
9.1.SerãodêsiqnadospelocontratanterepresentantescomatlibuiÇôesdeGestorêElscaldo
contrato, nos t;rmos da norma vigênte, especialmênte para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão'

respectivamente, pêrmitida a co;trataÇão dê têrceiros para assistência e subsidio de pertinentes
a êssas atr:ibuiÇõês.

10. O.DÀg SÀNÇõES ÀDMrNr sTRÀrrvÀs
1O.1.Quem, c;nvocado dentro do prazo de validade dâ sua proposta' nâo cêfebrar o contrato'
dêixar de êntrêgar ou aprêsentar documentaÇão falsa exigida para o certame' enseiar o

retardamêntodaexecuÇãodesêuobjeto,nâomantivelaproposta,fathâroufraudarnaexecucão
do contrato, colnportar-sê de nodo i;idôneo, declarar informaÇões falsas ou cometet fraudê fiscal,
garantido o direito à ampla dêfesa, ficará impêdido de licitar e contratar com a união, Estados,

Distrito Federaf ou Munlcipios e. será descràdenciado do Sistema dê Cadastramento Unificado de

Eornecedotes sIcAE do Govêrno Eederal e dê sistêmas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
EêdêralouMunicípios,pe]-oprazodeaté05(cinco)anos,sêmprêjuizodasmultasplevistas

multa de morâ de O,5t (zero vírgu1a cinco por cênto)
ôr dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuçáÔ do

or cênto) sobrê o valor contratado pela inexecuÇão

total ou parcial do contrato; d
fundamentadas na Lei 8.666193 e na Le

10.3.Se o valor da multa ou indenizaç
após a comunicaÇão ao ContratadÔ, s
pagamento a que o coDtratado vier a fazer
cento) aô mês, ou. qualldo fol o caso, cÔbra
10.4,Após a aP] icaç

i 70 .52A /42
áo devida náo for rêcofhido no prazo de 15 (quinze) dias
êrá automaticamênte dêscontado da primêj-ra parcêIa dÔ

jus, acrescido de juros molatórios dê 1t (um por
do j udicialmente.

s imu]

ão de quai6quer dâs penal-idades prêvistas
licado na impreosa oficial, êxcluidas as pen

, reali zar-se-á comunicaÇão escrita
e mrllta

§

ao Contrâtado, e Pub
âtidadês dê advertênci



de mora quando for o caso, constando o fundamento ]êgal da puniÇáo, infornando ainda que o fato
será regiistrado e publlcado no cadastro co!respondêntê.

11. O.DÀ COMPENSÀqÃO TTNANCETÊ,A
11,1.Nos casos de êvêntuais atlasos de pagamento nos têrnos deste instrumento, e desdê que o

Conttâtâdo náo tênha concor:rido de alguma foma pala o atrâso, será admitida a compensaÇáo
financeira, devidâ desde a datâ limite fixadâ para o pagamento até a data correspondênte ao

efetj.vo pagamênto da parcêla. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento
sêrão calculados com utilizaÇão da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM: encargÔs
moratórios; N = númêro dê dias entr:e a data prevista para o pagâmento e a do êfetivo pagâmênto;
Vp = valor da palce1a a sêr paga; e I = lndice de compensaÇão financêira, assim apulado: I:
(TX + 100) -: 365, sendo Tx = percentual do IPCÀ-IBGE acunulado nos últimos doze meses ou, na

sua fafta, um novo índicê adotado pêfo Govêrno federal que o substitua, Na hipótese do r:êfêrido
índice estabelêcido pâra a compênsaÇáo financelra vênha a 5er extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utifizado, será adotado, em substituiÇão, o que viel a sêI determinâdo pela
IêgislaÇão então em vigor '

12 .0. DO MODELO DE PROPOSTÀ
12.1.É partê integrante dêste Termo de Refêrência o

o licÍtante utifiza-1o como rêferência - Anexo 01.
modelo de propostâ correspondente, podendo

13, O . rrrFORrlíÀÇôES COMPT EMENTÀRES

ITEM 01 , BOX DE ATORDOAMENTO (BOVINO) - Confeccionado inteiramente em estrutura netálica'
êxecutado em perfis de aÇo e revêstirnento em chapa de aço do tipo sAE -1020 espessura de 3/16".
capacidade de abate p/ 1 (un) anirnal por vez, sendo equipado com porta de entrada no sistema
tipo guilhotina, conieccionada em chapas e perfls de aÇo sAE -1020, corn contrâpêsô. Potta de

aescaiga conjugada ao piso, pernitindo a sua abertura com o pêso do animal;
ITEM O, - CONJUNTO DE INSENTIBILIZAÇÃO PNEUMÁTICO (BOVINO) - Pistola e compressor de ar com

capacidade de 20 pés/2OO litros/175 liblas (trifásico) , capaz de insensibilizal bovinÔs em uln

espaço ae tempo dL 2OO a 300 milésinos de sêgundos. Acompanha: Junto lubrifio c/ manômetto,

.urrgu.iru,espirat,balancimlmoladeaÇo),chavêmagnética,mângueiradepressão'caboPPê
cônfecÇóês diversas;
ITEM 03 - CARRo PARA TRÀNSPoRTE DE CoMEsTÍvEÍs (TIPo JERIco) - confeccionado em chapa dê aÇo

inoxidável 16 -A15I - 304i
ITEM 04 - MESA PABÀ EVISCER.âÇÃO (VÍ SCERÀS /BRÀNCAS,/VERMELIAS ) - Confêccionada em chapa dê aÇo

inoxidáve.I 16 -AISI - 304, COm abas e bordas laterais em acabalnento sanj'tário, drêno para

Iimpêza, pé5 tubulares em aÇo inoxidável dê 7 'L/2"? cori sapatas êm polipropilêno e

cont raventàmento em tubos de aço inoxidável dê 3/4"?' L 0,75m c - 2,00m H - 0'90m;
ITEM 05 - PLATÀFORMÀ DE EVISCERÂÇÃO (VÍSCERÀS,/BR ANCÀS /VERMÉLIIÀS ) - Confeccionado em chapa dê

ãiã- "ua.., 1/8" ê abas p/ proteiao dos pés de 4"? de altuÍ., guarda-corpo para plotêÇão do

oierado. em tubo DTN 2A4O \i/4") ?, escada dê acesso de tipo marinheiro, colunas de sustenlaÇão

".t.,bodeaÇocarbonodê2,.comsapatasemchapadeaÇosÀE_1o20echuftbâdoresnabasedostubos . L-0,70m C-1,50m H-1,5orn;
ITEM 06 - PLÀTAEOR}IA DE EVISCERAÇÀO (VÍ5CERÀS,/BRANCAS/VBRMELIAS ) - Confeccionado em chapa de

"iã-'".àr., 
1/8" ê abas p/ proteÇáo dos pés de 4"? dê altura, guarda-corpo para proteÇão do

oierado. êm tubo DlN 2O4O \i/4"J2, escada dê acesso de t.ipo marinheiro, colunas de §usteotaÇão

emtulodeaÇocalbonodê2''comsapatasêmchapadeaçosAE-1020êchuíüadorêsnabasêdos
tubos. L-0,70m C-2, ?0m H-1,50m;
ITEM 07 , GANCHEIRÃ DE PAÀEDE - Confêccionado em tubo dê aço inoxidável AISI - 304, nedindo 7

(setê) metros com 16 (dezesseis) ganchos;
ITEM OB - GANCHEÍRA DE ELEVÀÇÃO OO SOVTNO - Confeccionado êm bâIIa de aÇo inoxidávet AÍS1 - 304'

medindo 1 (um) metio corn gancho nas êxtrêmidades'

IRT JOS
SECRETÁR IO

O DA S ILVA
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ESTÀDO DÀ PÀR,AIBÀ
PREFEITURÀ MUNICIPÀT DE MOêEIRO

CO}.IISSÃO PERMÀNENIE DE LICITÀÇÂO

ÀNEXO 01 ÀO TERUO DE REFERENCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO ELETRÔNÍCO N. OOO12 / 2 021

PROPOSTA

REEERENTE: PREGÃO EI,ETRôNI CO IÍ" OOOI2/2O2L
PREEEITURA MUNICIPAÍ, DE MOGEIRO _ PB.

oBJETO: ÀQUISIÇÃO DE EOUIPAMENTOS E MÀTERIÀIS PERMÀNENTES, PARÀ ATENDER ÀS NECESSIDADES DO

MÀTADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE MOGEIRO, CONEORME ANEXO.

PROPONENTE:
CNP,I r

Prêzados Senhorês,

Nos termos da licitaÇão em epígrafe/

CODIGO D I SCAJUÍNÀÇÃO

i' áôx DE ÀTôRDoÀMENTo (BovrNo)

aplêsentamos proposta conforme abaixo:

!,qRcÀ/!roDEro UNIDÀDE
UND

UND

OUÀNTIDÀDE PREÇO UNIT. PREÇO TOTÀ],

2

5

é

L

CONJUNTO DE
(BOVINO)

INSENSlBILÍZAÇÃO

CARRO PARÀ TRÀNSPORTE DE

(TIPO ']ERICO)
MESA PARÀ
(VÍ SCEBÀS /BRÀNCAS /VERMEII{AS )

PLATAFOR],IA DE EiISCERÀÇÃO
ÀNCAS /VERME],11ÀS )

PLATAFORMA DE

(ViSCERÀS /BRÀNCÀS /VERMELHÂS )

PNEUMÁTI CO

COMEST Í VEI S

EVl SCERACÁO

(VÍSCERÀS/BR

EVISCERAÇÃO

t,
1

UND

UND 4

UND

UND

UND 1

UND 48 GANGEIRA DE IÇÀMENTO EM AÇO INOX

Local e Data.

VALOR GLOBÀL DA PROPOSTA - RS

PRÀZO DE ENTREGA:
CONDÍÇÕES DE PAGAMENTO:
VALIDADE DESTA PROPOSTÀ:

Dados bancários do proponente para fins de pagamento
Banco:
Conta:

GANGEIRÀ DE PÀREDE EM AÇO INOX

NOME /CPTlÀSS INATURÀ
Rêpresentante lêgal do proponente

OBSERVAÇÀO: a Propostâ deverá set elaborada em Papel timbradÔ do proponente

N

N



ESTÀDO DÀ
PREFEITURA MI]NICIPÀT DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÁO

ÀNEXO II - PREGÂO EI,ETRôNICO N" OOO12,/2021

MODELO DE DBCLAIÂÇÃO - não possl.lir no quadro societário servidor do ORC

REFERENTE: PREGÃO EI,ETRôNICO N" OOO12/2021
PREEEÍTURÀ MUNICIPAL DE MOGÉÍRO _ PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃo de que não possul no quadro sociêtário, servidor púb1ico dâ ativa do órgão
realizador do certame ou dê qualquer êntidadê a el-e vinculada.

O proponentê acima qualificado dêclara não possuir em seu quadro societário e de funcionários,
qrràlq,r", servidor êfetivo ou conissionado ou empregado dêsta Prefêitura Munj-cipal de Mogêiro,
corno também em oenhun outro órgão ou êntidade â êIa vinculada, exercêndo funções técoicâs,
gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

NOME,/CPF,/AS S ]NATURÀ
Representante legal do proponentê.

oBSERVAÇÃO: declaraÇão deverá ser efaborada em papel tinürado do proponentê'

Local e Data.

N\
W
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ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ

PREFEITUR,A MT]NICIPÀI DE MOGEIRO

coMlssÀo PERr'ÍANEMTE DE LrCrrÀÇÀO

ÀÀIEXO III - PRTGÀO EITTRôNICO N" OOOL2/202L

MINUTA DO CONTRATO

PBEGÃO ET,ETRôNrCO No ooo12l2021
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N' PE OOOI2/2A2I

colIIRÀIO N": ..../...-CPL

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE 51 CEÍ,EBRÀM A PRÊEEITURÃ MUNICIPAL DE

MOGE]RO E ., PARA EORNECIMENTO CONEORME DISCRTMINADO NESTE

]NSTRUMENTO NA FOR},1À ABÀIXO:

pelo presente instrumento de contrato, de uln lado Plefeitula Munlcipal de Mogelro - Av'
presiáente João pessoa, 4? - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n" 08.866,501,/0001-67, nestê ato
rêpresentêda pelo PrêÍêito Antonio José Ferreirê, Brasilêiro, EmpIêsariÔ, rêsidêntê e

aornicitiado na sitio Pintado de cina, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - PB, CPF n' 840.199.644-91,
Carteira de Idêntidadê n. 3360118 SSPPA, doravante simplesmênte CONTRÀ1ANTE, e do Ôutro lado

.., CNPJ no ''''"''', neste ato represêntado
por ..,. resideote ê domiciliado Irâ ....r
cPF no . carteira de Identidade flo .' . ., doravante simplesmente coNTRÀTADo, decidiram

rêgêrá pê1as cláusulas e condiçÔesas pârtes contratantes assinar o presente contrato, o qual se

seguintes:

CIÁUgUt,À PRII'{EIRÀ - DOS FONDÀ!dE!{TOS:

Este contrato deco!re da licitação modalidade P]:egão Eletrônico n" 0a012/2021, plocêssadâ nos

termos da Lei Federal n. 10.520, de 1? de JulhÔ de 2002 ê s ubs idi ariâmênte a Lei Eedêral no

8.666.dê21deJunhode1993;Leicomplêmêntarno123,de14dêDezeÍürode2006;Decreto
EêderaI no 10.024, dê 2o de sêtenbro de 2al9; e legislação pertinente, consideladas as alteraçÕes
postêriores das refêridas normas '

PERMÀNENTES, PARÀ
ANEXO .

O fornecimento devêrá set executado ligorosamênte dê acordo con as condi'Çôes êxpressas nêste
instrumento, proposta apresentada, êspecificaÇõês técnicas corrêspondêntes, processo de

licitaÇão rnodatidade Pregão Eletr.ônico r!" ooa12/2021 ê instruçôes do contxâtânte, documentos

êsses áuê ficam fazendo partes lntegrantes do presente contrato, indêpendente de transcrlÇão; e

será realizâdo na forma parcelada'

CLÁUSI]IÂ SEGI'IIDÀ - DO OB.]ETO:
O pIesentê contTato têM POr ObJEtO: AQUISIÇÃO DE EQÚIPAMENTOS E MÀTERIAIS

ÀTENDER ÀS NECESSIDÀDES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDÀDE DE MOGEIRO, CONFORME

crÁusr,LÀ TERCETÊ.À - Do vÀroR E PREÇOS:

O val-or total deste contrato, a basê do preÇo proposto, é de R§

ctÁusurÂ QUÀRTÀ - DO REÀ.lUSTÀ}{E}rro EM SENTTDO ESrRÍtO:
os prêços contratados são fixos e illeaiustáveis no prazo dê um âno'
oeniro do prazo de viqêncj-a do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preços poderão

sofrer rea_juste âpós o interregno de um ano, na mêsma ploporÇão da valiaÇão vêrificada no IPCA-

IBGE acrmulado, tomando-Se por bâse o nês de aplêsentaÇão da respectiva ploposta, êxclusivamente
para as obrigaçôês iniciadas e concluldas após a ocorrência da anualidade'
i.tos realustes subsequêntes ao primeiro, o interlêgno mÍnimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do último rêajuste.
No caso dê atraso ou nâo divulgaÇã; do indice de teajustamento, o Contratantê pagará ao Contlatado
a importância cafculada pela ú1tima valiaÇão conhecida, liquidando a difelenÇa correspondente
iao ioqo seja divulgadô o i.rai.u definitivo. Fica o Cônttatado obrigado a apresentar memória de

cáfcul; referente âo reajustamênto de preços do valor rêmanescente, sempre que estê ocorrer.
Nas afêriÇões finais, o índice utilizâào para reaiuste será, obrigatoriamente, o dêfinitivo.
CasooíndiceestabêIêcidÔpaxaleajustamentovênhaasêre,tintooudequafquêrformanãopossa
mais ser utilizado, sêrá ad;tado, e; substituiÇão, o que vier a ser detêrminado pela legislaÇão
então em vigor.
llaausênciadeprevisãolegalquantoaoíndicesubstituto,aspa!te§e1egêlâonovoíndice
oficial, para reaiustamênto ào pieço do valor remanêscêntê' por meio de termo aditivo'
o reajuste poderá sêr rêalizado por apostilamento'

).



CIÁUSI'IÂ QUTNTÀ - DÀ DOTÀÇ.ÀO:
Às despesas correrâo por conta da sêguinte dotaÇão, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Municipio dê Mogêiro: LEI MUNICIPAL 34A/2A20 02.020 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E

PLANE.'ÀMENTO 02.07O SEC. ÀGRÍC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU O2O-10.2A.I22.2010.2066 MÀNUT. ATIV.
ADM. DÀ SEC. DE ÀGRIC. E METO AMBIENTE O2O10,2A.!22.2010.]'065 AQUIS.MOVBIS BQUIP. SEC. AGRÍC. E

METÔ AMBIENTE 02.O8O SEC. DE TNDUST. COMERCIO E INERÀ ESTRUTURÀ 3.3.90.39.00.00 OO1 OUTROS SERV.

DE TBRC. PESSOA JURIDICA 4 . 4 . 90 . 52. OO. OO. OO1 EOUIPAMENTOS E MÀTERIAL PERMÀNENTE

cúUsu,À SEXTÀ - DO PÀGàMENIO:
O pagamento será efetuado mediante processo regular
adotados pêlo Contrâtante, da Seguinte manêirâ: Para
do período de adimplemento.

cIÁUsuLÀ sÉTryÀ - DO PRÀZO E DÀ VIGÊNCTÀ:
o plazo máximo de entrega do objêto ora
hipôtêses previstas no Art. 57, S 1', da

CIÁUSTJÍ,À DÉCIMÀ PRIMEIRÀ - DO RECEBNdETUO:
Executado o presentê contrato e obsêrvadas
os procedimêntos e prazos para recêbê! o

caso, às disposiÇões dos Arts. 73 a 76, da

êm observância às normas e procedimêntos
ocorrer no prazo de trinta dias, contados

e

dâ emissão do Pedido dê Compra:
a - Entreqa: 30 (trintà) dias.
A vigência do prêsente contrato será dêterminada: até o final do exerclcio financêiro de 2022,
considêrâda da dâtâ de sua assinatura.

CIÁUSuI.À OITÀVÀ - DÀS OBRIGÀÇôES DO CONTRÀTÀ]VTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornêcimênto efetivamente realizado, de âcôrdô com as

respectivas cláusulas do presente contrato;
b - ploporcionat ao Conttatado todos os meios necessárj-os para o fj-eL fornecimento contrâtado;
c - Notificar o Contratado sobre quafquer irregufaridadê encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, êxelcendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas

respônsabi lidadês contratuais e legais;
d - Designa! rêpresentantes con atribuiçôês de Gestor e Fiscal deste contrato, nos têrmos da

norma wiôente, êspecialmênte para acompanhar e fiscalizar â sua execuÇão, respect ivâmente,
perrnitida a contrataçáo de terceiros para assistêDcia ê subsidio de informações pêltinentes a

essas atribuições.

crÁusu.À NoNÀ - DÀs oBRtGÀÇõEs Do coNrRÀTÀDo:
a - Executar devidamente o foroecimênto dêscrito na CtáusuLa corrêspondentê do presêntê contrato,
dentro dos mêlhores parâmetlos de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relâcionada
ao objêto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Rãsponsabitizar-se por todos ôs ônus e obrigaçõês concernêntês à 1êgislação fiscal, civi1,
tributá;ia e trabalhista, bem como por todas as dêspesas e compromissos assumidos, a qualquer
t1tulo, pêrante seus fornêcedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Mantãr prêposto capacitado ê idôneô, aceito pefo Contratantê, quando da êxecuÇáo do contlato,
que o rêpresente integralmente em todos os seus atos;
d - permitir e facilitar â fiscalizaçáo do Contratante devêndo presta! os informes e

êscl ârêcimentos sol ic i tâdos;
e - Será rêsponsáve1 pelos danos causados diretamentê ao Contrâtante ou a têrceiros, decorrêntês
de suâ cufpa ou dofo na êxecução do contrato, não êxcluindo ou reduzindo essa responsabi lidade
a fiscalização ou o acompanhamênto pê1o órgâo interessado;
f - Náo cêder, transferir ou subcontratal, no todo ou em parte, o objêto deste instrumento, sem

o conhêcimento e a devÍda autolizaÇão expressa do Contratante;
g - Manter, durantê a vigência do contrato, em compatibi.l idadê com as obrigaçôês assumidas,
iodas as condiÇôês de habilitação e quafificaÇáo êxigidas no respectivo plocesso licitatório,
aplesêntando ao Contratante os docDmentos necêssário§, sempre que sol-j-citado'

crÁusrrlÀ DÉcDrÀ - DÀ Àr,rERÀção E REsctsÃo:
Este contrato pode!á sêr a1têrado com a devida justificâtiva, unilateralmente pelo Contratantê
ou por acordo entre as partes, nos casos plevisto§ no Àrt. 65 e selá iescindido. de p1êno

airáito, conformê o di§posto nos Àrts. '7'7, 18 e 79, todos da Lei 8'666/93'
O Contratado fica obrigado a acêitar, nas mêsmas condições contratuais, os acrêscimos ou

supressÕês que sê fizerêm nas compras, até o respectivo limitê fj-xado no Art. 65, s 1' da Lei
g.466/93. Nênhum actéscimo ou supressão poderá êxceder o limite êstabelecido, safvo as supressões
resultantês dê êcordo cêlebrado entre os contratantes.

contratado, que admite prorrogaÇão nas condiÇôês e
Lei 8.666/93, êstá abâixo indicado e será considerado

as condiÇÕes de adimplemento das obligaçõês pactuadas,
sêu objêto pelo Contratantê obedecêrâo, confÔrmê o

. Leí 8.666/93.

cI.ÁI,s(,I.À DÉCI}íÀ SEGT,NDÀ - DÀS PENÀTIDÀDES:
A recusa injusta en dêixar dê cumprir as obligaÇôes assumidas e precêitos legais, suieitará o

contratado, garântida a prévi-a defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da

l,ei 8,666193i a - advêrtência; b - multa de mora de o,58 (zero virgula cinco por cênto) aplicada
sobre ô valor do contrato por dia de atraso na êntrêga, no início ou na exêcuÇão dÔ objeto Ôra

contratado; c - multa dê 1Ot (dêz por cento) soblê o vafor contratado Pela inexecuçào total ou

parcial do contrato; d - s imultanêaaente, quafquêr das pênalidadês cabíveis fundâmêntadas Ôa

Lei 8.666,/93 e na Lei )'0.52O/02.



sê o val"or da multa ou indenização dêvida náo for: recolhido no prazo de 15 dias âpós a comunicàçâo
ao Contratado, será automatlcamente descontâdo da primeira palcela do pagâmento a que o
Contratado vier a fâzer jus, acrescido dê juros moratórios de 1g (um por cento) ao nês, ou,
quando for o caso, cobrado judiciafmente,

crJiusutÀ DÉcrriÀ rERcErRÀ - DÀ COUPENSÀçÃO FrNÀNCETRÀ:
Nos casos de eventuais atraso§ de pagamento nos termos deste instrumênto, ê desde que o Contlatado
não tenha concorlido de alguma forma para o atraso, será admitida a conpensaÇão financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data corrêspondente ao efetivo pagâmento
da parcêfa, Os encargos morató!i06 devidos em razão do atraso no pagamento sêrão calculados com
utilização da segulnte fórmula: EM: N i vP x I, onde: BM = encargos moratórios; N = número dê
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efêtivo pagamento; vP = valor da parcela a

sel paga; e 1= lndicê de conpensação fj.oancêira, assim apurado: I = (Tx + 100) :365, sendo Tx
= percêntual do IPCA IBGE acumulado nos últimos dozê mêsês ou, na sua fa]ta, um novo índice
adotado pelo Governo Fêdera1 que o substitua. Na hj-pótese do referido iodice estâbe1êcido para
a conpensaÇão financeira venha a sêr extinto ou de qualquêr forna não possa mais ser utilizado,
será adotado. em substituiÇão, o que vier a sêr determinado pela lêgislação então em vigor.

clÁusur.À DÉcIllA QUÀRTÀ - Do FoBo:
para dirimir as questões decorrentes destê contrato, âs partes elegem o Foro da Conarca dê
ftabaiana -

E, por estarem de pfêno acordo, foi lavrado ô p!êsente contlato em 02(duas) vias, o qual vai
asslnado pêIas palte§ ê por duas testemunhas.

Mogêiro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRÀTADO

\,


