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O órgão RêaIj-zador do Cer:tame acima qualificado, inscr:ito no CNPJ 08.866.501/0001-61, dolâvante
dêaoúinado aiDplêaE€nto oRc. torna público para conhecimento de quantos possam intelêssar quê

fará rêalizar através do Prêgoeiro oficial, assessoradÔ po! sua Equipe de Àpoio' sediâdo no

endereço acima, às OB : OO horas do dia OB de Eevereiro de 2022, por neio do site
https : / /wwrr. portaldecompraspubl icas. con. br, licitação na modalidade Pr:egâo n" 00001/2022, na

forma el-etrônica, com critério de julgamento mênor preÇo por item, e o folnêcimento realizado
na forma parcel-ada; tudô de acotdo com êste instrumento ê êm observância a Lei Eederal n' 10'520,
dê 1? de Julho de 2002 e subs idiariamente a Lei Federal n'8.666/ de 21 de .lunho de 1993; l,êi
complemêntar n. 123. de 14 de DêzêÍürO dê 2006; Decreto EedeIaI n' 10.024, de 20 de sêteÍÚcro de

2Olg; e 1êgis1âçâo pertinente, consideradas as âlteraÇões PostêI:iores das refêridas normasi

conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, afmeiando obtel a melhor proposta
para: CoNTRATÀÇÂO OS rMpnEsa PARÀ AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZÀDA PARÀ ÀTENDER AS NECESSIDADES

ÀGRÍCOLAS DESTB MUNICI PIO.

Data d€ abêrtura dâ s€ssio pública: 08/02/2022 ' Borário: oB:00 - horáriÔ dê BEâsíIie'
Dataparainiciodafasedelancês:oB/a2/2o22,HoláriÔ:08:30.horáIiodeBrasilia'
Local: https : / /www. portaldêconpraspubl icas ' com ' br

1.0.DO OBJEEO
1'l.constituiobjêtodapresêntelicitaçâo:CoNTRÀTÀÇÁoDEEMPRESÀPARÀAQUISIçÃoDEPÀTRULHÀ
MECANIZADA PARÀ ATENDER AS NECESSIDADES AGRÍCOLÀS DESTE MUNICIPIO'

1.2.Às espêcificaÇões do objeto ora licitâdo - quantitativo e condicÕes -' encontran-se

devidanentê detalhadâs .to coriespondente Termo dê Referência - Ànexo Í deste instrumênto '

1.3.A Iicitaçâo será dividida àm itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao Iicitantê a participaÇão em quantos itens folêm de sêu interêsse'
1..4.o critério de julgamentá adotado será o mênor preÇo unitárj'o do item' observadas as

ãxiqências contidas nesie instrumento e sêus anêxos quanto às êspecificações do objeto'
1.5.4 contrataÇáo aclma clescrita, quê sêrá processada nos texnos deste instrumento convocató!io'
especificações técnlcas e informáções complementares quê o acompanham' quando for o caso'

io"titi.._i., pela necessidade da áevida efetivaÇão de compra para supri! dêmanda especifj.ca -
óOurn-etaÇÃO DE EMpRESA pARÀ AçUTSIÇÃO DE PATRULHA MECÀNIZÀDA PÀ,À ÀTENDER As NECESSIDÀDE'

À6RÍCOLÀS DE5TE MUNÍCIpI9 .o.r"iau.áa. oportuna e imprescindlvêI, bêm como relevântê mêdida de

ir,tãr."". público; e ainda, pela necessidadê de desenvolvimento de açôes continuadas palâ a

promoção de atividades pertin;ntês, visando à maximizaÇáo dos recursos em refaÇão aos objetivos
p.ográ*udo", obselvadas as diretrizes e metas definidas nâs ferramentas dê pfanêjamento

aprovadas,
i.o.ua referiaa contrataçâo será concedido tratamento di.ferenciado ê simplifi.cado para âs

Microemprêsas e Émprêsas de Pequeno Porte, nos limi-tes previsto§ da Lei 123106' Todavia' §êráo

afastados os benêficios estab;Iêcidos nos Alts' 41 e 48' por estarem presêntes' isolada ou

s imu-Itanêamente, as situaçOes previstas nos incisos ll e lll' do À!t' 49' todos do mêsmo diploma

1ê9a1.

2.0.DÀ TMPUGNÀÇÁO ÀO EDIÍÀT E DO PEDIDO DE ESCI'ÀRECIüE}ITO

2.1.InformaÇões olr a"ctuaaciaantos sobre esta licitaÇão, sêrão prestados nos horários normais

de expêdiente: das 08:00 as 12:00 horas'
i.z.ô',]ufq".. Pêssoa - cidadáo ou licitantê - poderá impugnar os têrmos do Edital destê certame'

se manifestada por esclito e dirigida ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis à data fixada para

abêrtura da sessão PúbIica.
2.3,À respectivu p.liçáo selá apresentada da sêguinte forma:
Z . ã. i. p.oto.ofizando o original, nos horárj'os de expediente acima indicados'
seguinte endêreÇo: Av. Plêsidente João Pessoa, 47 - Centro _ Mogeiro _ PB'

ex c Lus amentê no



2.4.Cabexâ ao plegoêiro, auxiliado pêlos lesponsáwêis pêla elaboraÇão dêste Edital e dos sêus
anêxos, decidir sobre a impugnaÇão no prazo dê até 02 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimento da j-mpugnaÇão.

2.s.Acolhida a impuqnaÇão, sêrâ definida e publicada nova datâ para a realizâÇâo do certame.
2.6.Os pêdidos de esclarecimentos rêfêrentes a este processo licitêtório dêvêrão ser enviados
ao prêgoei!o, até 03 (três) dias úteis anteriorês à data dêsignada para aberturâ da sessáo
púb.lica, por mêio eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma:
2.6.1.No endereÇo: https : / /www. portaldecompraspubf icas . com ' br; ê

2.6.2.Pelo ê-mai1: licilacaomogeiroGuol.com.br/compras.cotacoes!aoutlook'com.
2.7.O pregoeilo responderá aos pêdidos de esclarecimentos no prazo dê até 02 (dois) dias úteis,
contados da data de r:ecebinento do pedido, e poderá requisitar subsidios fornais aos responsávêis
pela elaboraçáo destê Edj-tal e dos seus anexos.
2,8.As rêspostas aos pedidos dê esclarecimentos seráo divulgadas pê1o sistema e vlncularão os
participanEes e a admini sE raçào.
2.9.As impugnaÇôes e pedidos de esclarecimentos não suspêndem os prazos previstos no certamê.
2.10,A concessão de efeito suspensivo à impugnaÇão é mêdida excepcional e dêvêrá ser motivada
pelo Pr:egoeiro, Dos âutos do processo de licltaÇão.

quadro societário servidor do ORC;

forma:

sitês:
https : / /wur, portaldecornpraspublicâs . com. b

3.O.DOS E!,E!íE![TOS PÂRÀ LICrrÀçÃO
3.1.Aos participantes sêrão fornecidos os seguintês elementos que integram este Edital par:a

todos os fins e efeitos:
3.1.1.ÀNEXO I - TERMO DE REEERÊNCIA ' ESPECIFICAÇÕES;
3.1.2,ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO não possuir no

3,2.1.Junto ao Preqoeiro: gratuitanentê; e

3.2.2. Pelos

3.1.3.ANEXO 11I . MINÚTA DO CONTRÀTO.

3.2,4 obtenÇão do Edital poderá ser fêita da seguinte

www. mogeiro. pb. gov. br/licitacoes ; !r w. tce. pb. gov. bi;
r.

il.o.DO SUPORTE IEGÀL
4.1.Esta licitaÇão reger-se-á pela Lei fedêraf no 1O'520, de 17 de JulhÔ de 2002 e

subsidiariamentê a Lei Eederal n' 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complemêntar n" 123, de 14

de Dezembro de 2OO6; Decrêto Eederal n' 10.024, de 20 de Sêtembro de 2019; e legislação
pertinente, coosideradas as alteraÇões posteriores das rêfêtidas normas; que fícâm fâzêndo

;artes integrantes dêste Edital, independênte dê transcriçào'

s.O.DO PRAZO E DOS RECTTRSOS ORÇÀl'tENTirRrOS

5.1.O prazo máximo pata a execução do objeto ora licitado, conforme suas calactêristicas e âs

necessidadesdooRC,equeadmiteprorroqaÇãonosca5o5previ5tospe1aLei8.666/93,estáâbaixo
indlcado e se!á considerado a partir da êmj-ssão do Pedido de Compra:

EnLrêga:30 (Lrinta ) dias.
5.2.O fornecimento será executado de acordo com as especificaÇôes definidas no corrêspondente
Termo de Referência - Iutexo I. Na hipótese do r:eferido termo não êstabelêcer o loca1 para a

entrega, obsêrvada a dêmanda e oportunidade, êssa será feita na sedê do ORC ou êm uma das

unidaáes administrativas, por êIe indicada, que compóe a suâ estrutura opêracional'
5.3.oprazodevigênciadocorrespondentecontratoserádêterminado:atéofinaldoexêrcício
financeiro de 2022, considerado da data de sua assinatula'
5.4.4§despesasdecorlentesdoobjêtodêstecertaÍê,coIrerãoporcontadaseguintedotaÇão:
Recursos próprios ao r,Iunicipio ;; Mogeiro: coNVÊNÍo N" g21525/2a21 NúMER9 rNrÉRNo Do ÓRGÃo

520181/2A27 N. DO PROCESSO pr,araronm -laars 
BRÀSIL 21000.109465/2021 3B LEI MÚNICIPAL 358/202L

02.o70sECÃGRIC.MEIoAMBÍENTE,PESCAEPECUa2olo.2o.l'22.2010.2066MÃNÚT.ÀTIv.ADM.DÀSEc'
DE ÀcRIC. E MErO ÂMBTENTE O2O1A.2A.606.7O2g.LO62 AQUÍS. DE MÀOUINÀS E EQUÍPAMENToS AGRICoLÀS

o2.oBo sEC DE TNDUST. COMERCIO E lNFRÀ ESTRUTURÀ 02080.15.452.1025.1057 ÀQUISIÇÃO DE EOUIPÀMENTOS

EPÀTRULHASMECANIZADAS4.4.g0.52.oo.ooEQUIPAMENToEMÀTERIÀLPERMANENTE

6.0.DÀS CO}IDIÇõES DE PÀRTIC I PÀÇÀO

ã.i.poau.ao párticipar os interessados cujo ramo de atividade sêja compativel. com o objeto dêsta

LicitaÇâo, e que êsteiam com credênciamênlo requtar junto âo ORC' condição para obter' mediânte

p.À."ai*"r,to regular definido pelo referidJ órgão, uma "senha de acesso" especifica' O

procedimento necàssário para a realização do rêfêrido credencianento, taÍrbém está disponivel no

àndereço : https : / /www. portaldecompraspublicas ' com' br '
e .z.o 

'licitante deverá utitizar âssa "senha,, para acêsso ao sistema êletrônico, sendo que a

simples validade no prazo de vigênciâ, náo significa sua habilitâção automática en qualquêr
praàao, ,t" forma eleúônica, que venha a participar; êtapa a ser cumprida â cada certame'

6.3.4 participaÇão nêste certáme é aberta a quaisquer intelêssados' inclusive as Microempresas

e Empràsas de Pêqueno Polte, nos têrmos da 1êgi'staÇão vigentê'
6.4.Não poderão participar os lntelêssados:
6.4.1,Quá não atendam às condiÇões deste Edital e seus anexos;
6,4.2.astrangeiros que não tenham rêpresêntação fêgaf no Brasil cÔm podêres êxprêssos pala

receber cj-taãâo e respondêr admioistrativa ou judicialmente;
6.4.3.0uê estejam sob falência, concurso de crêdores' concordata ou êm processo de dissoltlÇáo

ou liquidaÇão;
ã.a,a.p.oiÉiao" dê participar de LicitaÇõês ê ce1êbrar contratos administrativos '
legislaÇão vigentê;
o.í.s.cújo esiatuto ou cont.ato sociâr não incruir o objeto desta licitaÇão; e

folma da



6.4.6.0uê se enquadrêm nas vedações prêvistas no Ãrt. 9o, da Lei 8.666/93'
6.5.É vedada a participaçáo de entidades empresariais que estêjam reunidas em consórcio.
6,6.Como condiÇão para participaçâo no Pregão, o licitante devêrá procedel, preliminarmentê, à

devida ,'quâlificaÇáo,' mêdiante o ptêênchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos
necessários e obrigatórios, tais como:
6.6.1.Que cunprê os requlsitos estabelecidos no Art. 3", da Lei 123,/06, estando, portanto. apto
a usufruir do tratamento favorecidô estabelecido nos seus Arts. 42 a 49, sêndo quê:
6.6,1,1.Nos itens exclusivos para participaÇáo de microempresas e êmprêsas de pêqueno polte, o

náo crmprimento dos requisitos do refêrido artigo inpedj"rá a particiPaÇão do licitantê nos
respectivos itens; e
6.6.1.2.Nos itens em que a participação não for exclusiva pâra micloenprêsas e enpresas de
pêqueno porte. o não cumprimênto desses requisj.tos apenas produzi!á o efêito de ô ficitante nâo

ter direito ao tratanento favorecido previsto na Lej. 123/06, mesmo que ME ou EPP'

6.6.2.Que e§tá ciente e concotda com as condiÇôês contidas no Edital e sêus anexos.
6.6.3.Quê cumpte os requisitos pata a habilitaçãO dêfinidos no Edital ê que a plopostâ
apresentada está en conformidade com as êxigências êditalicias'
e.g,a.Ore inexiste fato inpêditivo para sua habilitaÇâo no certame, ciente da obrigatoriedadê
de declârar ocorrências po§teriores.
6.6,5.0uê náo emprega menor de 18 anos em trabatho notulno, perigoso ou insalubre e não êmprega

mênor de 16 anos, salvo mênor, a partir dê 14 anos, na condiÇáo dê aprendiz, nos temos do

artigo ?', xxxrrr. da constituiÇão Federal.
e.e.o.oue não possui, em sua cadeia plodutiva, ernpreqado executando trabalho degradante ou

forçado, observando o di§posto nos Incisos IIl ê IV, do Art' 1o ê no lnciso I1I, do Àrt' 5" da

ConstituiÇão Eêderaf.
6.6.?.Que os bens são pxoduzidos por empresas que comproveln crnnplimento de reserva dê cargos
prêvista em lei para pêssoa com deficiência ou pala Ieabilitado da PIevidência social, conforme
àisposto no Art, 93, da Lei Eederal o' 8.213, dê 24 dê julho de 1991, e que âtendam às regras
de acessibilidade previstas na legislaÇâo'
6-6.8.Que u p.opo"lu foi elaboradá dê forma indepêndente, nos termoa dâ Ínstrução NÔmativa no

02, de t6 ae ietàmlro dê 2009, da Secrêtaria de Logistica e Tecnologia dâ Informaçáo do Ministério
do Planêjamento e Gestão '
6.7,A de;laraÇão falsa xefativa ao cump.imento de qualquer condiÇáo sujeitará o licitante às

sanÇóes aplicávei§ previ§tas em Lei e nestê Edital'
6'8.o rreqoeiro podêrá promover diriqência, na forma do Àrt' 43' § 3" da Lei 8'666/93' destinada
a esclarecer as infomaçÕes declaràdas, incfusive, se o licitantê é' dê fato ê de dirêito'
considerâdo microemplêsa ou êmprêsa de pequeno porte'

7. O.DO CREDENCI,âÀ{ENTO
?.1.O crêdenciamento é o nívêf básico dê cadastro no ORC, quê permitê aos intêrêssados
regularmente cadâstrâdos, acêsso ao sistêma ê1etrônico utj-lizado e a particlpaÇão êm qualquêr
prágao. na sua forma eletrônica, promovido pelo órgão, e ocorrerá pel-a atribuiÇão dê "seDha"

p."áo"i. Todo o procedimento necessário para rêa11zar o credenciamento, também está disponivêl
no ende."Ço: https : / /www. poltaldecompraspubl icas ' com ' br '
7.2.O credenciamento juDto ao oRC pa;a p;rticipaÇão deste Pregião, implica a !esponsabilidade do

licitante ou dê seu têpresêntantê iegal e a prêsunÇáo de sua capacidade técnica para rêâlizaÇão
das transaÇÕes inerentes ao cêrtamê.
7.3.O 1j-citante responsabiliza-se exclusiva e formâlmentê
nomê, assume como finnes ê verdadeiras suas pÍopostâs
praticados, dirêtamênte ou por seu reprêsêntante. excluÍda
;istema ê1etrônico ou do oRc por êventuais dânos decorrêntes
de acêsso, ainda que Po! terceiros'

pelas transaÇôes efetuadas em seu
ê seus fances, inclusive os atos

a respons ab i I idadê do Provedor do
de uso indevido da rêferida "senha"

8.0.DÀ ÀPRE§ENTÀÇÀO DÀ PBOPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HÀBILITÀÇÃO

8.1.Os licitantês encarninharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico utilizado'
concomi tantemente com os documentos de HÀBILTTAÇÃo exigidos nestê Edital, PRoPoSTA com a

á.""rÍçao do ôbjêto ofertado ê o preÇo, até a data ê o hôrário estabelecidos para abertura da

sessâo púbIica, quando, u,]ião, t""utttr-se-á âutomaticamentê essa etapa dê envio da referida

da proposta, acornpanhada dos documentos de hâbilitação exigidos neste Editaf'
meio ae "senha" de acesso ao sistema eletrônico'

oemprêsas e Empresas de Pequeno Portê deveráo .encaminhar a documentação dê

ai^.rda qre haja alguma restriçáo de regularidade fiscaf e trabalhista' nos termos

documentaÇão
u.z.o env10
ocorrêrá por
8.3.4s Micr
hab1l. itaÇão,

do Preg

do Art. 43, S 1', da Leí 123/06
8-4.lncumbirá ao licitante acompanhar as opêraÇ

ão, flcando rêsponsáve1 pelo ônus decorr
de quai squer mensagens emitidas pêl-o sistema o

8.5. Aré
os docume
8. 6. Não s

ões no sistema eletrônicÔ durante a sessão
ênte da perda dê negócios, diante da inobse
u de sua desconexão.
antes poderãô retirar ou substituir a prÔpo

lassificaçâo entre as Pr stas
procedinêntos de negociação e

a abertura da sessào púbfica, os licit
ntos de habilitaÇâo anteriormênte j-nseridos no sistêma
êrá êstabelecida, nessa êtapa do celtajne' ordêm dê c

dos

].Ca
CTA

aprêsentadas, o quê somente ocorrêrá após a realizaÇão
julgamênto da proposta.
ó.rlo" ao"r^.ttios quê compõem a ploposta ê a habilitaÇão do

sêrão disponibiLizados para avaliação do Pregoeiro e para
licitante mê1hor classificado somênte
acesso público após o encêlrânênto do

envio dê lâncês '
S.B.olicltanteserárêsponsávêlportodasastrânsaÇôesquefolemefetuadasêm§eu
"i"iàau "r"trarrico, 

ass.mindo como firmês e verdadeiras suas PloPostas e lances'
nome no



9. O.DO PREENCII]UEIÍIO DÀ PROPOSTÀ

9.1.O licitante deverá enviar sua PROPOSTÀ mêdiante o preenchimento, no sistema êletrônico, de

8.9.rodas as referência de tempo neste Edital., no aviso ê durante a sessáo púb1icâ obedecêrão o
horário de Brasília - DF.
B,L0.O Iicitantê poderá substituir aquelês documentos dê habj-11taÇâo, exigidos neste cêltalne,
que constem do Sistema de Cadastramênto Unificado de Fornecedôiês SICAr do Gôverno Federal,
aplêsêntando, obrigatoriamentê, êm substituiÇâo apênas aos documentos por êlê abrangidos, a

respêctiva "Dêclaraçâo" de situaÇáo do folnêcêdor, emitida pêIo rêfêrido sistema, em plena
validade, assim consj-dêrada: a data dê vencimento do cadastro e, principafmênte, a validadê dô
documento registrado.

produzidos pela prôpria emprêsa, é condiÇâo para a não identificâçâo do licitante.
9.6.O envio e1êtrônico da proposta correspondê à dêc1araçáo, por parte do ficitante, que curnple
p]ênamente os rêquisitos definidôs para HabilitaÇáo, bêm como dê quê está cientê ê concÔrda corn

todas as condições contidas nêste Edital e seus anexos.
9.7.No valor proposto êsta!á incl.uso todos os custos operacionais, encargos prêvidêncj-áiios.
trabathistas. tributários, comerciais ê quaisquêr outros quê incidaa direta ou indiretamêntê no

folnecimento dos bens.
9.8.O preÇo ofertado, tanto na proposta iniciâI, quanto nâ etapâ de lances, será de êxclusiva
responiabi l idade do Iicitante, não the assistindo ô direito de pleitear qualquêr alteraÇão, sob

alêgaÇão de êrlo, omissão ou qualquer outro pretêxto.
9.9.as propostas ficarào disponlveis no sistêma eletrônico e qu.Iquêr êIêoento quê Poaaâ
id€trtifiêar o licit nte iüporta dêrclaseifiêação da proPostà correspondênte, §êm prêjuizo das

§anÇôes previstas nesse Edital.

IO.O-DÀ ÀBERTITRÀ DÀ SESSÃO, CrÀSSÍEICÀçÁO DÀS PROPOSTÀS E rORUI,I'ÀÇãO DE rÀ§CEg

10.1.A abextura da presente licitaÇâo dar-se-á em sêssão púb1j.ca, pol meio dê sistema ê1êtrônico,
na data, horári.o e loca] indicados neste Edital.
10.2.O pregoeiro verificará as propostas apresêntadas, dêsc1a§sificando desde logo aquelas que

não estejam êm confôrmidade "o,n 
às rêquisitos estabelecidos nêstê Edital, contênham vicios

insanáve_is ou não apresentêm as especificações técnicas êxigidas no Telmo de Refêrênciê:
1O.2.1.Tanbém será desclâssiflcâda a proposta que idêntifique o licitante;
1-A.2.2.A desclassificação Sêrá Semprê fundamentáda e lêgistrada no sistêma, com acompanhamento

em têmpo real por todos os participantes;
10.2,3.4 não desclassificaÇâo da proposta náo impêde o

todos os campos necêssários ê obrigatórios pâra o êxamê de forma objetiva da sua real adêquaÇão
e êxêqu j-b1.1. idade, tais como:
9.1.1.va1or unitário do iten: expresso em moeda corrente nacional;
9.1.2.Quantidade: conforme fixâda no Temo de Rêferênclâ - Anexo Ti
9,1.3.Malca: sê for da própria empiesa deverá sêr informado "própria".
9.2.Todas as êspêcificaçõe§ do objeto contidas na proposta vincufam o Contratado.
9.3.Será cotado um único preço parâ cada item, com a utilização dê duas casas decimais.
9.4.À quantidade de unidade a sêr cotada está fixada no Termo dê Referência - Anêxo r'
9.5.À indicaÇão de "própria,, em campo especifico, como por êxemplo "mâIca", para o caso de bêns

participaráo da fase de lances.
io.a.o "i"t.^. 

disponibilizará campo próprio para troca de mênsagens

10.3.o slstema ordenará automaticamêntê as

licitantes.
1O.5.lniciada a fase competitiva, os ficitantês poderáo êncarninhar
neio do sistema e1êtrônico, sendo imediatamentê infÔrmadÔs do sêu

contrário, fêvado a efeiLo nê fase dê acêitâÇào.
seu julgamento definitivo en sentido

propostas classificadâs, sendo quê somentê estas

entreoPrêgoeiroeos

lances exclusivamentê Por
recebimento e do valor

lancês, que lncidirá tanto em relaÇão
melhor oferta não devêrá ser

isputa "aberto e fêchado", em

licos e sucessivosr com l-aoce final ê fechado
se

hamento iminênte dos Iâncês, após o que transcor
, afeatoriamente determinadÔ, findo o qual

rior, o sistemã abrirá oportunidade pâra qu

em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o

consignado no registro:
10.5,1,O Iance deve!á ser ofertado pelo valor total do itêm'
1O.6.Os Licitantes podeião oferêcer fances sucessivos, obselvados o horáÍio firlado para abêltura
da sêssão ê as iêgras êstabelecidas nestê Bdital'
lo.T.olicitantesonentêpodêráofêrecêrIancêdevá]-orinferiolaoúItimoporê1êofêrtadoe
registrado Pelo sistema '
10,8.O intervalo minimo de dlferença de valoles entre os
aos fances intêrmediários quanto em

inferior a R$ 100,00 (cem reêis).
10.g.Será adotado para o eovio de 1a

pe

relaÇão ao lânce quê cobrir a

ncês nestê celtame o modo de d
que os Iicitantês aplêsêntarão lances púb
10.1O.A etapa de lances dâ sessão pública
prazo, a sistema encaminhará aviso de fec

autor dâ ofêÍta de valor mais baixo e os das
àquêla possam ofeltar um fance final e fêchado

terá duraÇão inicial dê quinze mj.nutos. Encelra

ríodo de tempo dê até dez minutos
tomati-camênte encerrada a recepÇão dê fancês

10.11,Encerrado o prazo prêvisto no itêm ante
ofertâs com PrêÇos até dez por cênto superiores

encêrramento deste prazo:
10.11.1.NãohavendopelomênostlêsofêrtasnascondiÇõesdefinidâsnestêitêm,poderãoos
autorês dos mêlhotes 1ances subsequêntes, !râ ordem de classificação, até o máximo dê três,
of"r..., um lance final e fechado eÃ até cinco minutos, o qual sêrá slgiloso até o encêrramento

destê prazo.
r0.12.Àpós o término dos prazos êstabêIêcidos nos itens antêriolês, o sistemâ ordenará Ôs lancês

Segundo a ordêm crescênte dê valores:



10.12.1.Na ausência de lance final- e fechado classificado na forma êstabêIecida nos itêns
antêriores, haverá o r.einlcio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o náximo dê
três, na ordem de classificaçâo, possam ofertâr um lance final ê fêchado em até cinco minutos,
o quâI será sigiloso até o eRcerramento dêste prazo.
10.L3.poderá o Pregoeiro, auxiliado pela Equipê dê Apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da êtapa fechada, caso nênhr.nn licitantê classificado na êtapa de lancê fêchado atender às
êxigências dê habi l itaÇào.
10.14.Não serão acêitos dois ou mais lances dê mêsmo va1or, prevâ1ecêndo aquê1e quê for rêcebido
e registrado em primeiro lugar.
10.15,Dulante o transcurso da sessão pública, os licitantês sêrão informados, em tempo rê41, do
va1or. do menor lance rêgistrado, vedâda a identificaÇão do ficitantê'
10.16,No casô dê desconexáo com o Pregoeito, no decorrêr da etapa cÔmpêtitiva do Prêgão, o

s_istema e1êtrônico podêrá permanecer acêssivel âos licitantes parâ a recepÇáo dos lances.
1O.17.Ouando a desconexão do sistema etetrônico para o Pregoeiro per:sistir por têmpo sLrperior ê

dez minutos, a sessão púb1.ica será suspensa e r:einiciada somentê após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Prêgoeiro aos participantes, no sítio êtetrônico utilizado
para divulgação.
10.18.O critério de jufgamento adotado será o menor prêço, conformê definido neste Ediial ê sêus
anexos,
10.19.Caso o licitantê não aprêsente lances, concorrêrá com o valor de sua proposta'
1O.2O.Em relaçâo a j-tens não exclusivos para participaçâo dê microempresas e emprêsas de pêquêno
portê, uma vez êncerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da

;ntidade empresarial. O sistêma ideotificará êm cofuna pr:ópria as microêmpresas e empresas dê

pequeno porte participantês, procedêndo à comparaçáo com os valoles da primeira colocada, se

ãsia tor empresa de maioi porte, assim como das demais classj.ficadas, para o fim de aplicar-se
o disposto nos Arts. 44 e 45' da Lej. 723/06,
1O.21.Nessas condiÇões. as propostas dê microempresas e empresas de pequeno porte quê se

encontrarem na faixâ dê até cinco por cênto acima da mêlhor proposta ou do mel-hor 1ânce, sêrâo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
10.22.A nêlhor ctassificâda nos termos do item antêrior têrá o diieito de encaminhar uma última
ofetta para desêmpate, obrigatoriamentê êm valot inferiol ao da plimeila colocada, no prazo de

cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicaÇão automática para tanto'
10.23.Caso â microenprêsa ou a empresa de pequêno portê melhor classificada desista ou nâo se

manifeste no prazo estabetecidô, serãô convocâdas as dêmais licitantes microempr:êsa e emplesa

de pêquêno porte que se eDcontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificaÇáo,
pâr; ; exercíciô do mêsmo dirêito, no prazo êstabelecido no item anterior'
io.za,wo caso de equivalência dos valores apresêntados pê1as mlcroempresas e emplesas de pêqueno

portê que se encontren nos intervalos êstabelecidos nos itens anteriores, será realizado solteio
àntre étas para que se identifique âque1a que piimêiro podêrá aprêsentar mêIhor ôfêrta.
10.25.Só podêrá havêr emPate entrê propostas iguais, não seguidas dê l-ances. ou entre Iancês

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado'
10.26,Havendo eventual empate êntre propostâs ou lances, o critéIio dê dêsempâte será aquelê
previsto no Àrt. 3o, § 2., aa Lei 8.666/93, assêgurando-se a prefelência, Sucessivamente, âos

bêns :

),0 .2 6 .7
L0 .26 .2
10.26.3

, Produzidos no Paisi
, Produzidos por empresas brasilêiras;
'Produzidospolêmpresasqueinvistamempesquisaenodêsenvofvimentodetecnologia

Pais ;
10.26.4.Produzidos por êmplesas que comproven cumprimento de reserva de cargos pr^êvista êm 1ei
páa. p.""ou com aeflciência ou pàra reabilitado da Prêvidência Sociaf ê que atênd.Lm às regras

de acessibilidade previstas na legislaÇão'
10. 2? . pêrsi§tindo o empate. a proposta vencedola se!á sorteada pelo sistêma elêtrônico dentlê
as propostas ou os lancês empatado§.
10.)8.Éncerrada a etapa de ánvio de lances da se§§âo púb1ica, o Pregoeiro deverá encaminhar'
pelo sistema eletrôni;o, contraproposta ao licitante que tenha aprêsentado o melhor pleÇo, para

que sela obtida mêlhor p.opoutu, -'édudu u negoci-aÇão em condiÇões di-ferêntes das plêvistas neste

Edatar:
10.28.1.À negociaÇão será lealizada por meio do sistêma, podendo ser acompanhada pê1os dêmais

horas,
ada,

Ça

Iicitantes;
lo.2g-2.o pregoeiro solicitará ao licitantê melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)

envie a sua propoata atualizade, adequada ao ú1timo lance ofêrtado e após a negociaÇão real
acompanhada, se fo! o caso, dos doci]mentos complementares' quando necessários à confi
daqulles exigidos neste Edital e iá aprêsentados'
1O.29.ttavendo nêcessidade, o ereqàeiro suspenderá a sessáo' informando r1o sistema a novâ ta e

horário para a §ua continuidade.
10.30.Após a negociaÇáo do PreÇo, o

propo§ta.
Prêgoeiro iniciará a fase de acêitaÇão e iulgamento

11. O . DÀ ÀCEITÀBII,IDÀDE DÀ PROPOSTÀ VENCEDORÀ

11.1.Encêrrada a etapa de negociaÇáo, o Pregoêiro êxaminârá â proposta classificada em primeilo
Iugar quanto à adequaÇão uo áujutá e à eompátibilidadê do preÇo êm relâÇáo ao máximo estipulado
para contrataçáo nêste cêrtame.
ii.z.nurarrao proposta ou lance vencedo! com valor final para o respêctivo itêm rêlacionado no

Anêxo I - rermo àe Referência - EspêcificaÇôês, na coluna código:
11.2.t,superio. ao êstimado pêl-o oRC, o item será desconsiderado; ou



11.2,2.Côm indicios que conduzam a uma presunçáo relativa de inêxêguibi.l idade, pelo critério
definido no Art. 48, II, da Lei 8,666/93, em tat situação, Dão sendo possível a imediata
confirmaÇão, poderá ser dada âo Iicitante a oportunidade de dêmonstrar a sua exêquibilidade,
sendo-lhe facultado o prazo dê 72 (setenta e duas) horas para comprovar a viabilidade dos pieÇos,
conforme parâmetros do mêsmo Art. 48, IÍ, sob pena de dêsconsidelaÇão do itêm.
11.3.Sa1ienta-se quê tais ocolrências não desclasslficam automaticamêntê a proposta, quando for:
o caso, apênas o item correspondêntê.
11 , 4 . Qualquêr intelessado podêrá requerer que sê realizen diligências para aferir a

exequibilidade ê a 1êgâIidade dâs priopostas, dêvendo aprêsentar as provas ou os indícios quê

fundamêntam a suspêita.
11.5.Na hipótêse de necessidade de suspênsão da sessâo púb1j-ca para a rêalj.zaÇão dê diligênclas,
com vistas ao saneanênto das propostas, a sêssão pública somênte poderá sêr reiniciadâ mediante
aviso prév.io no sistema com. no minimo, vinte e quatro horas de antecedêncla, ê à ocô!.rência
será rêgistrada êm ata.
11.6.O prêgoej-ro podêrá convocar o licitantê pâra enviar documênto digital complementár, por
meio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas consecutivos, sob pena de não aceitaçâo da proposta:
11,6.1.É facultado âo prêgoeiro prorrogar o ptazo estabêlecido, a partir de solicitaÇão
fundamêntada feita tarbém no sistêma pelo licitante, antes de findo o prazo.
11.6.2.Dentre os docunentos passíveis de solicitaÇão pelo Pxegoeiro, destacam os que contênham
ês caractêristicas do produto ofêrtado, tais como marca, modelo, fabricantê e procedência,
êncaminhados por neio do sistemâ êletrônico, ou, quando indicado pelo Pregoeiro, po! outro meio
eletrônico, seú prejuizo do seu ulterioi ênvio pelo sistema eletrônico, sob pêna de não aceitaÇáo
da proposta -

11.7.Se â proposta ou lance vencêdor fox desclassificado, o Pregoêiro exa.'ninará a proposta ou

fance subsêquente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificaÇão.
11.8.O eregáeiro poderá êncaminhar. por meio do sistelna e1êtrônico, contraplopo§te aô licitante
que apresêntou o lancê maia vantajoso, para que sêia obtido mêlhor preÇo, vedada a negociação
em condiÇões divêrsas das previstas neste Edlta1:
11.8,1.Tênbém nas hipóteses em que o Pregoêiro náo aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá nêgocia! com o resPectivo licitante pala que sejâ obtj'do prêÇo melhor;
if,g.Z.a neqociação seiá leafizada por meio do sistema, podendo ser acoÍnpanhada pelos demals
.Iicitantes.
11.9.Nos itens não exclusivos para a participaÇão de microemprêsas e empresas dê pêqueno poIte,
semprê que a proposta não for âceita, e antes dê o Pregoêiro passar à subsêquênte, havêrá nova
.r.rifi"içao, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate flcto, pievisto nos Àrts' 44 e 45'
d.a Ler 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso'
11.10.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendêrá a §êssão, informando no sistema a nova dâta e

horário para a sua continuidade.
11.11.En;êrrada a anáIisê quanto à aceitaÇão da ploposta, o Plêgoêiro vêrificará a habj-1itaÇão
do licitantê, observado o disPosto nêste Edital.

12. O.DÀ IrÀBrLrTÀÇÃO
12 . l. . Ressalvado o diSpOStO nO item 8.10, os ticltantes deverão encamlnhar' ôos te!:nos
ÉditaI, a documentaÇão relacionada nos itens a sêguir, para fins de HÀBILITÀÇÃo:

deste

CNPJ.
municlpal, relativo à sede

o objêto contratual.

t-2. 2. PESSOÀ *rrRÍDrCÀ:
12.2.l.Prova de inscricão no cadastro Nacional dê Pessoa Jurldlca -
!2.2.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou

compatlvel comdo l.icitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

12.2.3,Ata constitrltivo, estatuto ou contrato social em

as alteraÇôês ou da consofidação respêctivâ'

tratando dê sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por aÇões, acompanhâdo de documentos

de ele1Ção de seus administradotes. Inscriçáo do ato constitutivo, no caso de sociêdades civis,
acompanhad^dêprovadediretoriaemexercicio.DecretodêautolizaÇào.êmsetratandodeemplesa
ousociedadeestrangeiraêmfunciooamentonoPais,eatodelêgistroouâutorizaÇãopaIa
funcionamentÔêxpêdidopê1oorgàocompetênte,qL]andÔaatividadeassinoexigir'Rêqistro
comêrcia1. no caso de empresã individual. Certificado da condiÇão de Microempreendêdor

Individual, em se tratando àe MEL Os referidos documentos devêrão êstar acompanhâdos de todas

vigor, dêvidamentê registrado, êm se

ontábeis do úttimo exêrcício sociâ1, já exigivêis e

das páginas correspondentes do -Iivro diárj'o em que

dos competêntês têrmos de abeltura e êncertamento,
idamente registrados na junta comerciaf comPê

ôu balanÇos provisórios. Tratando-se dê
que ainda não tenha realizado o fêchamento

1ega1, poderá aprêsêntar o Balâço de Abertura assina
te rêgistrado na iunta comercial competênte ' Nâo 5ê ap

Certidão Nêgativa de Débitos Relativos aos

12.2.4.Balanço pâtrimonial e demonstraçõês c
apresentados na forma da 1ei, com indicação
ô mesmo sê encontlâ, bem como apresentaçáo
assinâdos por profissional habilitado e dev
vêdadâ a sua substituiçâo por balancetes
constituida há menos de um ano, ou
primeirô ano dê existência no prazo
profissj-ona1 habilitado e dêvidamen
ao microêmpreendedor individual.
12.2.5,Rêgularidadê para com a Eazenda Eederal -

esa

Municipal da sedê do licitantê, ou outro

âque 1a

Tributos Federais e à Divida Àtiva da União'
12 .2 . 6. Cêrtidôes nêgativas das Fazendas Estadual e

equivalênte, na forma da lêi.
1i.2..7.Co prouaÇão de regularidadê rêlativa ao Fundo de Garantia por Tempo de serviÇo - EGTS,

uprã".r1t.r]ão o iespectivá certificado de Rêgularj-dade fornecida pela Caixa Econômícâ Fêdêra1.

12.2.A.prana de inêxistência de débitos inaàimplidos perânte a Justiça do Trabafho, mediante a

apresêntação dê Certidão L"qull.ru de Débitos írabaLhistas CNDT, nos termos do Títúlo VII-À da

ConsolidaÇão das Lêis dô Tra-balho, aprovada pelo Dêcreto-Lêi n'5'452' dê 1o de maio de 1943



12.2.9.Declaração atestando que o licitante nâo possui em seu quadro societário, servldor público
da ativa do oRC ou de qualquer entidadê a e1e vinculada. conforne modelo - Ànexo ÍI.
12 . 2 . 10 . Cêrtidão negêtiva de fa1ência ou concordata expedlda pêIo distrj-buidor da sêdê do
licj-tante, no máximo 30 (trinta) dias da data prêvista para abertura das propostas'
12.2.11,Consu1ta Consolidada de Pessoa .Turldica expedida pelo Tribunal de Contas da União. no
máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereço eIêtrônico:
www. tcu. gôv. br.
L2.2.).2.ComprovaÇáo dê capacj-dade de desempenho anterior satisfatório, de atividadê igual ou
assêmefhada ao objeto da licitação, feita através de atestâdo fornêcido poi pes§oa juridica de
direito púb1ico ou privado.

12.3,4 existência dê restriÇão relativamente à rêgutaridade fiscal e trabalhista não impede que
o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequêno porte seja declarado vencedol,
uma vez quê atênda a todas as demais êxigências deste Edital-:
12.3.1.4 declarâçâo do vencedor acontecerá no momento imêdiatamente postêlior à fase de
habil.itaÇâo.
12.4.À comprovaÇão de regularidadê fiscal e trabâl-hista das microempresas e emplesâs de pequeno
porte solnentê será exigida para efeito dê assinatura do contrato, observando-se o seguinte
procedimento:
12.4,1,4s microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação,
deveaáo âprêsêntar toda a documêntâção exi.gida para compiovaÇâo de regularidade fiscal e

trabalhj-sta, dentre os documentos ênumerados nestê instrumento para efeito dê habifitaÇão, mêsmo

que êstà apresênLe algumê resLriçáo;
12 . 4 . 2.l.lavêndo al-guma restriÇáo na comprovaçâo da regularidade fiscat ê trabalhista, sêrá
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondêrá ao mor.iento em que

o licitante for declarado vencedor, prorrogável por igual. Período, a critério do oRc, para a

regu.IarizaÇáo da documentação, paganênto ou parcêfamento do débito, ê êmissão de eventuâis
certidôes nêqativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
12.4.3.A não rêgulalizaÇão dâ documentâçâo, no prazo acima prêvisto, implicará decadência do

dirêito à contrataÇão, sem prejulzo das sanÇõês previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os ticitantes remanescentês, na ordem dê cl-assificaçâo, para assinatura
do contrato, ou revoqar â -LicitaÇáo;
12.4.4.5e, na ordem dê classificaÇão, segui!-se out.ra microempresa ou êmpresa dê pêqueno polte
com alguma restrição nà documentação fiscal ê trabalhista, sêrá concedido o meslno prazo para
regulari zaÇáo,
12.5.Havendo a necessidâdê dê envio dê documêntos de hâbi1j-taÇão complementarês, necessários à

confimação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitântê sêrá convocado a

encaminhá-Ios, em foritato digital, via sistema, no prazo dê 2 (duas) horas, sob pena de

inabilitaÇão:
12.5.1.Somente have!á a neces§ldade de comprovaÇâo do plêenchimento de requisitos, mediante
apresentação dos docrmentos originais "não digitais", quando hÔuvêr al-guma dúvida em rêfaÇão à

integridade do docunento dj-gita].
12.6,Náo sêrão acêitos documentos de habititaÇão com indicação dê CNPJ/CPE diferêntes, salvo
aqueles legalmênte Permitidos :

1r.6.1.Se o licitante for a matliz, todos os docpmêntos deverão estal êm nome dâ matriz. e se o

licitantê for a fiLial, todos os documentos devêrão estar em nome da fi.lial, êxceto aqueles que,

pela própriâ natureza, comprovadamêntê, forêm emitidos somênte em nomê da matriz'
iZ.f,!.aà inabilitado ô ficitante que não comprova! sua habilitâçâo, seja por não apresêntar
qua.Iquer dos docr-unêntos êxigidos ou êpresenta-1os em dêsacÔldo com o estabelecido nêstê Edital.
i2.g.no .aso de inabilitaÇão, havêrá nova verificação. pelo sistema, da evêntua1 ocorrênciâ do

empate ficto, previsto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123l06, seguindo-sê a disciplina antes
êstabelecida para aceitação da proposta subsêquente'
12.g.Os documentôs necêssários à habilitaÇão dêverão ser olganizados na oldêm desclita nestê
instnrmênto, precedidos por lndicê correspondentê, apresentados por quâlquêr paocesso de cópj.a

autênticada pàr cartório competente ou pelo P!êgoeiro ou merbro da Equipe de Àpoio ou publicaÇão
êm órgão da impren§a oficial' Estândo perfeitamênte legíveis, sem contêr borrões, rasulas,
emendas ou entrêIj-nhas e dentro do prazo de validade. Por sêr apenas uma formalidadê que visa
facilitar os trabalhos, a ausêncla do !eferido indice não inabilitará o licitante:

l.Quando o documênto for obtido via Internêt sua .Legalidade será comprovada no endereÇo

ônico nêfe indicado;
2.poderâ ser utilizada, a critério do Prêgoeiro, a docümêntaÇão cadastlal de fornecedor,
nte dos arquivos do ORC, para comprovaÇâo da autenticidade de eLementos apresentad
ntê,
Havendo nêcessidade, o Pregoeiao suspêndelá â sessão, i nformandÔ no sistêma a nova

o Para a sua continu-idade.
Co;statado o atendimento às êxigências dê habititaÇáo fixadas neste Edital, o 11

eclarado vencêdôi.

eletr
12.9.
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13. O.DO ENCàI.{INHÀT.{ENTO DÀ PROPOSTÀ VENCEDORÀ

l3.l.Apropostafioaldoficitantêdeclaladovêncêdor-ProPogtaatualizadâ-dêvêrásêr
encaminhâd; no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeirô no sistema
eletrônico, e dêverá:
13.1'l.SelelaboradaenconsonânciacomaSespecificaçôesconstantesdesteEditalêseusAnexos,
redigldaêmfinguaPortuguesaeimp!êssaêmumaviaempapeltirobradodoproponente,quandofor
o caso, sêm emendas, lasuras, eDtr;linhas ou ressalvas; suas forhâs rubricadas ê a úttima datada



e âssinada pelo licitante ou seu rêpresentante 1egaI, com indicação: do valor global da propostâ;
do prazo de entrega; das condiÇões de pagamênto; e da sua validade;
13.1.2.Conter a indicaÇão do banco, númêro da conta ê agência do licitante vencêdor, pala fins
dê pagamênto;
13.1,3,Estar adequada ao último lancê ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos
documentos complemêntares eventualmênte solicltados, quando necessárlos à coofirmação daqueles
exigidos neste Edital e já âpresentados.
13.2.Será cotâdo um único preço para cada itêm, com a utilizaÇáo de duas casas decimais, sendo
que, nessê úItimo câso, a indicaÇão em contrálio está sujeita a corleção, observando-se aos

seguintes critérios:
13,2.1.Eafta de dlgitos: serão acrescidos zeros;
13.2-2.Excesso de digitos: sendo o primeiro dlgito excêdente nenor que cinco, todo ô êxcesso
será suprimido, caso contrário hâvêrá o arrêdondamento do dígito anterior para mais e os dernais
itens excedêntes suprimidos.
13.3.Os preÇos deveráo sêr explessos em moêda colrente nacional, o prêÇo unitár:io ê o total em

algarismos e o valor global da proposta em algalismos e por êxtensoi
13,3.1.Existindo discrepância entrê o prêço unitário e totaI, resultado da mul.ti-plicàção do

preÇo unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá;
t:.g.z.No caso de dlvêrgência entrê o valor numéri-co e o êxplesso por extenso, prevalêce!á o

valor expresso por extensoi
13,3,3.fica esúbêlecj-do que havêndo divergência de preÇos unitários para um mêsmo produto,
prevalecêrá o de menol valo!.
13.4.a p.opo"ta obêdecerá aos termos destê Edital e sêus Anexos, não sendo considerada aquela
que não coiresponda às especiflcações afi contidas ou que estabeleça vincufo à proposta de outro
licitante.
13.5.A oferta devêrá ser firme e precisa, fimitada, rigorosamente, ao obieto deste Edital, sem

conter alternativas de preÇo ou d; qualquer outra condiÇão que induza o jufgamento a mais de um

resultado.
13.6.No valor proposto estará incluso todos os custos opelacionais, encargos previdenciários '
trabalhistas, iributários, comelciais e quaisquer outros quê incidam direta ou indirêtâmênte no

fornecimento dos bêos.
13.?.Aplopostafinaldeve!áse!documentadanosautoseselálevadaemconsideraÇãonodecolrê!
da execuÇão do contrato ê aplicaÇão de evêntual saoÇáo ao Contratadoi
13,7.1.T;das as especificaÇáe§ do objêto contidas na propostâ vinculam o Contratado'
13.8.Às pioposta§ que contenhan â d;scriÇão do objêto, o valor ê os documentos complenênta!ês
estarão disponíveis na internet, após a homoloqâção'
ii.g,o p.urã de validade da propoita não será infelior a 60 (sêssenta) dias' a cÔntar da data

dê seu encaminhaÍnênto.

14.0.DOg RECURSOS
14.1.Dêclarado o vencedor e decorrida a fase de regularizaçáo fiscal ê trabalhista da Iicitantê
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno portê' se for o caso' será concedido o prazo

de 30 (trinta) ninutos, para que qualquer ticitante manifêste â intênÇão de recorrer' de forna

^áti.raau, 
isto é, indicándo àntra qüais decisões pretende recorret e por quais motivos' êm

campo PróPrio do sistemâ.
14.2.Havêndo quem se manifêste, caberá ao Prêgoeílo verificar a têmpestividade ê a existência
demot.ivaÇãodaintênçáoderêcoIlêI,paradecidirseadmitêounâooleculso'fundamêntadamênte:
14.2.1.Nesse monênto o prêgoeiro náo adentrará nô mérito recursal, mâs apenas verificará as

condiÇôês dê adftissibilidade do recursÔ;
1-4.2-2.A falta de manifestação motivada do 1icÍtante quanto à intenÇáo de tecorter importârá â

decadência dêsse di reito;
I 4.2.3.Uma vêz admitido o recll!so, o lecorrêntê telá' a

para apresentar as razôes, pelo sistêma eletrônico, fica
lntimadôs para, querendo, apresentarem contrarrazões taíüém
três dias, que começ arão a contal do término do prazo do reco
imediata dos elemênt os indispensáveis à defêsa de seus interesses'
14.3.O acolhimento do recurso invafida táo somente os atos insusce

esso pelmanecêrão com vista franquêada ao

partir de entáo, o Prazo de três di"

ndo os demais licitantes, desde log
pelo sistema eletlônico, en outr
rrente, sendo-l-hes assêgurada vis

tiveis dê aprovêitamen
s interessados, no ê

as

ço
14 .4. os autos do Proc
constante nêste Edital

15.0.DÀ REÀBERTURÀ DÀ SESSÀO PÚBLICÀ

15.1.4 sessâo púb1ica poderá ser reaberta:
iS.r.l.Nu" hipàteses de provimento de recrlrso que Iêve à anulaÇâo de atos

ãà "e""ao 
púbrica precedente ou em quê seia ênulada a própria sessão p

serão rêpetidos os atos anulados e os quê dêle dependami

15.1.2.QuandohouverêrronaacêitaÇãodopreÇomelhoiclassificado
ãà"i".uão vêncedor nâo assinar o contrato, nâo rêtirâr o instrumênto êqui

a requtarizaçao fiscal e trabalhista, nos têrmos do Art' 43' §1" da Lei 1

"a.ào 
uaotaaô. os procedimêntos imêdiatamente posteliores ao êncerramên

15-2.fodos os licitaotês rêmanêscentes deverão ser convocados para acomp

iá.i.r." convocaçáo se dará por mêiô do sistema elêtrônico (chat) ou

antêriorês à reali zaÇâo
,ública, situaÇão em quê

ou quando o licitantê
vafente ou não comprovar
23l06. Nessas hiPóteses,
to da etaPa dê lances.
anhâr a sessão !êabeÍta:
e-mail, de acoldo com a

fasê do Procêdimento licitatório;
1-5.2.2.A convocaÇâo f.i-ta pot t:"tti1 dar-se-á de acoldo com os dados contidos no Cadastro Digital

do oRC, sendo re spons abi f idade dÔ licj-tante manter seus dadÔs cadastrais atuafizados'

16. O.DÀ ÀDJUDTCÀÇÃO E Eoa',roráGÀÇÃo



16.1.ô objeto da 1j-cltaÇáo sêrá adjudicado ao ficitânte declarado vencedor,
caso oão haja interposiÇâo de lecurso, ou pêIa autoridadê supêrior do ORC,

dos recursos apresentados.
16.2.Ã.pós a fase recursal, constatada â rêgularidade dos atos praticados,
do oRc homologará o procedimento licitatório.

por ato do Pregoei ro,
após a rêgu1ar dêcisáo

a autoridade supe rior

17 .0. DO CONERÀTO
17.1.4pós a homotogaçào pela autoridade supêrior do ORC/ o adiudicâtário será convocado parâ,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de lecebimênto da notj.ficaÇão, assinar
o respectivo contrato, elaborado em conformidade com as modalidadês permitidâs pela Lei 8-666/93,
podendô o mêsmo softêr alteraÇões nos termos dêfinidos pêfa referida üorma:
17.1.1.O prlazo de convocaÇão poderá ser prorrogado uma vez. por igual periodo, quando solicitado
pela parte durânte o sêu transcurso e desdê que ocorra motivo justificado aceito pela
ÀdministraÇão;
1?.1,2.Náo atendendo à convocaÇáo para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentlo do prazo de

validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitôs quê porventura tenha obtido como

vencedor da licitação;
17.1.3.Na assinatura do contrato será exlgida a comprovaÇão das condiÇôes de habilitaÇão
consignadas neste Edital, que deverào ser mantidas pelo licitante durante a vigência do referldo
contrato;
1?.1,4.Caso o 1j-citantê primêiro colocado, após coDvocaÇão, não comParecêI, nãÔ complovar âs

condiçõês de habilitaÇão consignadas nêste Edital ou se recusal a assinal o contrato, sem

prejulzo da aplicaçào das sanÇões plevistas neste instrumento e das demais cominaÇôes legais
taUiveis a esse licitante, é facultado à AdministraÇão convocar os licitantes remaDêscêntes,
rêspeitada a ordem de classificaçâo e sucessivamênte, para, após a comprovaÇão dos requisitos
p..ã nubilitução, analisada a proposta e evêntuais documentos complementarês e, fêita a

negociaÇáo, assinar o contrato.
17.2.O contrato que eventualmentê venha a ser assj.nado pefo licitante vêncedol, poder:á ser
alterado com a devida justificativa, unifateralmênte pelo contratante ou por acoldo entre as

pârtes, nos casos prewiitos no Art, 65 ê será rescindido, de plêno direj.to, confo'ne o disposto
-nos 

Arts. '7'7, 'lg e ?9. todos da Lei 8.666193; e realizado na forma de fornêclmento parcelada.
1?,3.0 Contratado fica obligado a aceitar, nas mêsmas condiÇôe§ contratuais. os acréscimos ou

supressõês quê se fizerem.rá" .o^pru", até o rêspectivo 1irÂite fixado no Art. 65, § 1'da Lei
e.À66/93- NenhDm acréscimo ou sl.lpressáo poderá exceder o limitê estabelecido, salvo as suprêssões
resultantes dê acordo celebrado êntre os contlâtantes'

18. 0.Do REA,TUSTÀIIIENTO
18.1.Os preÇos côntratados sãô fixÔs e iriêajustáveis no prazo de \rm ano'
18.2,Deniro do prazo de vigência do contrato e medlante solicitacâo do Contratado, os preÇos

pàaã.lo 
"ot.., 

ieajuste após o intêrregno de um ano, na mesma proporÇão da variaÇão vêrificada
;o ÍpcÀ,rBGE acumulado, tomando-se por base ô mês dê aplesêntaÇão da lêspectiva propostâ,
exclusivamente para as ob!igaÇóes iniciâdas e coocluldas após a ocorl:ência da anualidade'
1g.3,Nos reajusies subsequerites ao primeiro, o intêrlegno mlnimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeir:os do últino rêaiustê.
1g.4.No caso de atraso ou náo divulg;çáo do indice dê reajustamênto, o Contlatante paqará ao

Contratadoaimportânciacatculadapefaúltimavaliaçãoconhêcida,liquidandoadifêrenÇa
corrêspondente tao logo seia divulg;do o índice definitivo' Fica o CÔntratado obrigado a

apr:ese;tar nemória de cá1cufó referente ao reajustamento de prêÇos do valor remanescente, sempre

quê e§te ocorrer.
1B.5.Nasafeliçôêsfinals,oíndiceutilizadoparaleajustêseiá,obligatoliamente,odêfinitivo.
1g.6.Caso o indice êstabelecido para reajustamento venha a sêr extinto ou de qualquêr forma não

possa mais ser utilizaclo, será adotado; êm §ubstituiÇão' o que viêl a ser dêterminado pela

legislaÇão então em vigor '
18.?.Na ausência de previsão leqa1 quantÔ ao índice substituto' as partes elegêrão novo indicê
oficiâl, para lêajustamento do ;reÇo do valor remanescênte' por meio de termo aditivÔ'
18.8.o iêajuste poderá ser realj-zado por apostilamento'

19.0.DÀ COMPROTTÀÇÃo DE EXECUÇÃO E RECEBT!íENIO DO OB'',ETO

19.1.Executada a presente co;tratâÇão ê observadâs as condiÇões de adj'nplemento das ob

pactuadas, os procêdimentos ê prazos para receber o-seu obiêto pelo ORC obêdêcêrào' co

àaso, à. dispoiiçoes dos Àrts. '73 a'76, da Lei B'666193'
ig.Z.S..ao dàsignados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Eiscal do re

contrato, nôs termos da norma '',ige"te, êspecialmênte para acompanhar e fiscalizar a sua ê

ru 
"pã.t 

i-ru..r-rt 
" 
, permitida a coniratação-de tercêiros para assistência e subsídio de inf

rigaÇõe
nforme

ao
oe

s t
Ç

S

o

s

periinentes a êssas atribuiçôes '

2O.O.DÀS OBRIGÀÇõES DO CONBRÀTÀYIE E DO CO}ITRÀTÀDO

20. 1. obrigações do Contratantê:
2O.l..1.Efetuar o págamento rêlativo ao obieto contratado efetivanentê realizado' de acordo com

as c]áusufas do ràspectivo contrato ou outlos instrumêntos hábeis;
20 . 1 . 2 . Proporcionar ao Contratâdo todos os meios necessários para a fiel êxecuÇão do objêto da

pra""rra" càntrataçáo, nos têrmos do corrêspondente instrümento de ajuste;
20.1.3.Notifica. o corrt.utáãã "or." 

q,rurql,.. irreguraridade encontrada quânto à qualidade dos

produtos ou sêrviÇos, exelcendo a mais 
_ampia 

e completa fiscalizaÇãÔ' o que não eximê o Contratado

àã "r"" 
t."porr"abil-idades pactuadas e preceitos legais'

20.1.4.Outras obrigaÇÕês esiaUeLeciaas- e relacionadâs na Minuta do Cont!âto - Anexo 11I'



20.2. obrigâçõês do Contrâtado:
20.2.1,Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçôes concernentês à legislaÇão fiscal,
civiI, tributária e trabafhista, bem como por todas as despesas e compromissos assunlidos, a

qualque! tituto, perante seus folnecedôrês ou terceiros em razão da eÍêcução do objeto
contratâdo;
2O.2.2.Substituir, atcando comas dêspêsas decorrêntês, os matexiais ou serviços que apresentarem
defeitos, alteraÇõês, imperfeiçôes ou quaisquer irregularidades disclepantês às exj-gências do
instrumento de ajuste pactuado. ainda quê constatados somente após o lecebimento ou paqamêntoi
20.2.3.Não transferir a outrem, no todo ou em partê, o obieto da contratação, salvo mediantê
prévia e expressa autorizaÇão do Contiatante;
2O.2,4.Manter, durantê a vigência do contrato ou outros instnmentos hábêis, em conpatlbilidadê
com as obrj-gaÇÕês assumidas, todas as condiÇões dê habititaÇão ê qualificaÇâo exj-gldês no

respectivo processo licltatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, semprê que sol-icitado;
2O.2.5.Emitir Nota Fj-sca1 correspondêntê à sedê ou filiat da empresa que efetivamentê participou
do certame e consêquêntementê apresentou a documentação exigida na fase de habilitaÇão;
20.2.6.Exe.:utar todas as obrigações assurnidas semprê com observância a melhor técnica vigente,
ênquadrando-se. rigrorosamentê, dentro dos precêitos legais, normas ê êspecificâçôes técnicas
correspondentes;
2O.2.7.Outras obrigaçóês êstabelecidâs e reIâcionadas na Minuta do contrato - Anexo III.

21.O.DO PÀGÀI,íENIO
21.1.O pagamento será realizado mediante processo legular ê êm observância às normas ê

procedimenios adotados pelo ORC. da seguinte maneira: Pala ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do pexiodo de adimplemento.
21.2.ô deserbolso máximo do pêriodo, não será superiôr ao valor do respectivo adimpfemento. de

acordo coÍn o cronogralna aprovado, quando for o caso, ê sempre êm conformidadê com a

disponibilidade de tecurso§ financeiros.
21.a.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pêndente dê liquidaÇão qualquer obrigaçáo
fj-nancei!â que the for imposta, em viltude dê penalidade ou inadimplência, a qual Podêrá ser
compênsada com o pagamento pendentê, sem que isso gêre dirêito a acléscimo dê qualquer natuleza.
zt,q.Nos casos dê eventuais atrasos de pagamênto nos termos deste instrumento, e desdê que o

contratado nâo tenha concotrido de al-guma forma para o atrasÔ, será admitida a compênsaÇão

financeirê, devida dêsde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondênte ao

efetivo pagamento da parcefa. os encargos moratólios devidos em lâzão do atraso no pagamento

serão calc;lados corn uti.l-j"zaÇão da seguintê fómu1a: EM : N x VP r I' onde: E!'1 = êncalgos
moratótios; N = número de dias entre a data prêvista para o pâgamento e a do efêtivo pagamento;

vp = valor da parcela a §er paga; e I = índice de compensaçáo financeira, assim apurado: I:
(Tx+100)=365,sendoTx=percentualdoIPCA_IBGEâcr]muladonosúftimosdozemêsesÔu,na
sua falta, um novo índice adot;do pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótesê do referido
indicê êstabêlecido parâ a compen;aÇâo financeira venha a ser extinto ou de quatquer forma não

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que viêr a sêr determinado pela

legislaçáo então em vigor.

22.0.DÀS SÀrçõES ÀDtarNr srRÀT rt Às
22.!.Qúem, convocado dêntro do prazo de validade da sua propostar não cefebraÍ o contrato'
deixar de entregar ou apreseniar documentaÇão falsa exigida para o celtame' enseiar o

retardamentodaêxecuÇáodeseuobjeto,nãomantiverâproposta,falharoufraudalnaexecuÇáÔ
docontrato,comportar-sedernodoinidoneo,declararinfornaÇôesfafsasoucometerfraudefiscal'
gia!ântido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,

Distrito Federal- ou Municipios e, será descr:;denciado do sistema de cadastramênto unificado de

Eornêcedores slcAE dO Governo Eedelal e dê sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
Fedêra1 ou Municípios, pê1o prazo de até O5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas prêvistas

neste Edi!41 e das demais cominações legais'
22,2,A tecusa j-njusta êm dej-xar dê cumprir as obr-ig
o Contratado, garantida a prévia dêfesa, às sêguin
da Lei 8.666/93: a advertência; b
aplicada sobre o val"or do contrato p

objeto ora contratado; c
total ou Parcial do contrato;
fundamentadas na Lei 8.666193 e n
22.3.5e o valor da multa ou indenizaÇ
após a comunicaÇão ao Contratado, s

pagamento a quê o contratadÔ viêr a

cento) ao mês, ou, quando for o caso,
22.4.Ap6s a aplicaÇão de quaisquer da
ao Contratado, e publicado na imprens
dê mora quando for o câso, constando
sêrá rêgistrado e publicado no cadas

aÇõês assrmj-das ê prêceitos legais, sujeitará
tês penalidades plevistas nos Arts. 86 e 87,

, realizar-sê-á comuoicaÇãÔ

multa dê mora de 0,58 (zero vírgula cinco por cento)
or diâ dê atraso na entreqa, no inicio ou na execução do

or cento) sobre o valor contratêdo pel-a inexecuÇáonulta dê 101 (dez p
d s imul tanearnente, qualquer das penalidades cablveis

a Lei 70.520 /A2.
ão devida nâo for rêcolhido no prazo de 15 (quinzê) dias
erá automaticamente dêscontado da primeira parcê1a do

fazer jus, acrêscido dê juros moratórios dê 1t (um por
cobrado judicialmente.

s penalidades Previ§tas rita
a oficial excluidas as penalidades de advêrtência 1ta
o fundamênto legal dâ puniçâo, ioformando aindâ quê Í to

tro corrêsPondente.

23. 0.DÀS DTSPOSTÇõES êERÀÍS
23.1.Da sessão pública do Prêgáo divulgar-se-á Ata no sistêma eletrônico'
23.2.Não havêndo êxpêdie.rte o,i ocorrenáo qualquer fato supêlveDiênte que impeça.a lêal-izaÇáÔ

certame na data matcada, a sessão será áutomaticamente transferida para o primelro dia ú
do

ri1



subsequentê, no mêsno horário ânteriormente estabelêcido, dêsde que náo haja comunicaçâo em

contrário, pelo Preqoeiro.
23.3.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus Ànexos, no aviso e durântê a sessáo
púb1ica observârâo o horário dê Brasilia - DF.
23.4.No jufqanento das propostas e da habilitaçáo, o Pregoeiro poderá sânar êrros ou falhas quê
não alterem a substância das plopostas, dos documêntos e sua vâ1idadê juridica, mediante despacho
fundamêntado, registrado em Ata e acêssivel a todos, atribuindo-lhes validadê ê eficácia para
fins de habllitaÇão e classificaÇão.
23.5,4 homologação do lesultado dêsta licitaçâo não j'nplicará dirêito à contrataÇào.
23.6.As normas disciplinadoras da licitaçâo serão semprê interpretadâs êm favor da ampliaÇão da
disputâ entre os intêressados, dêsdê que nâo comprometam o interêsse do oRC, o plincipio da
isonomia, a finalidade e a seguranÇa da contratação.
23.7.Os licitantes assumem todos os custos de prêparaÇào e apresentaÇão de suas propostas e o
ORC nâo será, em nenhum caso, responsável por esses custos. independentementê da conduÇáo ou do
resultado do procêsso licitatório.
23.8.para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital ê sêus Anexos,
excluir-se-á o dia do inÍcio e incluir-se-á o do vencimento. Sô se inician ê vencem os prazos
êm dias dê expedieotê no oRc.
23.9.O dêsatendimento de exigências formais náo essenciais nâo importará o afastamênto do
licitante, desde que seja possivel o aproveitêrnênto do ato, observados os principiôs da isonomia
e do intêrêsse público.
23.10.Em caso de divergência entrê disposiÇôês do Edital e de seus Anexos ou demais peças que

compõêm o processo, prêvalecerá as do Edital'
23.11.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquelê
que, tendo o acei.tado sem objeção, vênha a apresentar, depois do julgamênto, falhas ou

irregularidades quê o viciaram hipótêse en que tal comunicado nâo terá êfeito de rêcurso.
23.7á.es dúvidas surgidas após a apresentâção das propostas e os câsos omissos neste instrumentô,
ficarão única e exclusivamente sujeitos a intêrpretaÇão do Pregoeito, sendo facultada ao mesmo

ou a autoridade supêrio! do oRc, em qualquêr fase da licj.taÇâo, a PromoÇão de diligência, na

forma do Àrt, 43. §3", da Lei 8.666/93, destinada a esclarecê! ou a complementar a instrução do

processo.
):.f:.O nait.t e seus Anexos também êstão disponibi Ii z ados na integla no endêreÇo eIêtrôoico:
https: / /w!rv, portaldecompraspublicas . com. br; e podê!ão ser 1idos, e quândo for o caso obtidos'
mediante proi.""o regular ê observados os procedimêntos dêfinidos pê1o oRC, no êndereÇo: Àv'
presidente Joáo Pessoa, 4? - Cêntro Mogeiro - PB. nos hÔIários normais dê expediêntê: das

oB:00 as 12:00 hoias; mesmo enderêÇo e horário nos quais os autos do plocesso administlativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados'
23,1a.pa.u dirimir evêntuais controvérsias decorrentes dêste certame, êxcfuído qualquer outro,

Estadô da Paraibao foro competente é o da comarca de ltabâia

Mogeiro - PB,

FLÀV

e Janeiro de 2022.

BSON JO

P reg eiro ofi cial



ESTÀDO DÀ
PREFEITT'RÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO I -

TERMO DE

cóoreo DrscRrurNÀqÀo
t ,."ao, agrrcola sobíe rod.s equipddo com o motor de 3 cllLnclros Lurb_nados

com potência de no mínimo 15 CV - Eixo dianteilo tipo 4x4 - Tanque de

co[üustÍve]comcâpâcidademlninode63fitros-.rrânsnissãoDesfizanteêi
totâfmeotesinclonizadaComsvelocj'dade,comlevantehidráulicoêvazãode]
nô mínimo 411/min - Sistêma Hidráulico de fevante con capacidâde de no ninimo
3,000 kg no o1hal - FreiÔs de ÍIultidiscos à banho de ó1eo - Rodado Dianteiro
12.Ax24 R1 - Rodado Traseiro 18.4x30 R1 Equipamentos básicos: Estrutura dêl

ProteÇão contra capotamento de acordo com as t]ormâs de segulançâ vigeDte'
com to1do, luzes de freios, pisca àlelta e direci'onal' faróis de serviÇo'

i.sinaissonoroseluzderé,sincronizadoscoma!é'buzrna'espelhos
ret rovisores.

2 CaÇamba aqricola basculante hrdráulica, com capacidade de 8'000 kgl8m'

PREcÃo Er,ErRôNrco N" ooool/2022

REEERÊNCTA - ESPECI E ICAÇÔES

2 .0.DÀ JusrrFrcÀrrvÀ
2.1.À contratêção acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,
êspecificaÇões técnicas e informaÇÔês complementares quê o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pê1a necessidade da devida êfêtivação de compÍa pala suprir demanda êspecifica -
óo}ITnetaçÁo DE EMPRESA PÀRÀ ÀQUIsIÇÃo DE PÃTRUL}IÀ MECANÍZADA PABÀ ATENDER AS NECESSIDADES

AGRÍCoLAa DESTE MUNICTPIo - considêrada oportuna ê j-mprescindivel, bêm comô relevante medida dê

interesse púb1ico; ê ainda, pela necêssidadê de desênvolvimênto de ações continuadas para a

promoção dá atividades pêrtinentes, visando à maximização dos recursos em rê1aÇão aos objetivos
prograrnados, obsêrvadas as diretrizes ê metas deflnidas na§ ferramentas de planêiamento
aprovadas.
2.2.4s caracteristicâs e especificaÇões do objeto ora licitado são:

UNIDÀDE
UND

QUÀNTIDÀDE

UND

3.0.DÀ§ OBRIGÀÇõES DO CONTRÀTÀNTE

1

3. 1. Efetuar o Pagamento rêlativo
cIáusulas do respectivo contlato
3,2. Proporcionar ao Contratâdo t
pr:esente contlatação, DÔs termos
3.3,Notifi,câr o Contlatado sobr
p

ao objeto contratado efetivamênte lealizado, dê acordo com as

ou outros instrumêntos hábeis.
odos os meios nêcessários para a fiel execuÇão do objeto da

do corrêspondente instnmento de aiuste'
e quâl-quer i.regularidade encontrada quanto à qualidade dos

não eximê o Cont tado

Ànexo 111

rodutosouserviÇôsrexêrcendoamaisamplaêcomplêtafiscalizaÇão'oque
de suas resPo nsabilidades pactuadas ê preceitos legais
3.4 . Outras ob rigaçõês êstabelecidas ê relacionadas na Minuta do Contrato

4 . O . DÀS OBRÍGÀçõps po coxruuoo
4.l.Responsabilj.zar-se por: todos os ônus e obrig
tributária ê trabalhista. bem como por todas as

titulo, Pe rantê seus fornecedorês ou tercêiros e

4.2. Substi tuir, arcando com as despesas decorren
d.êfêitos, alteraÇões, imperfeiÇões ou quaisquer
instrúnênto de âjustê Pactuado, ainda que consta
4.3.Não transfelir a outrêm, no todo ou em palte,

aÇões concernentes à legislação fiscal, cl
despêsas ê comPromissos assunidos. a qualquêr

m razão da exêcuÇão dô obiêto contratado
tes, os materiais ou selviços que apaesentarêm
irregularidades discrepantes às exigências do

tados somênte após o recêbimento ou pâgamento'
o objêto da contratação, salvo mediantê prévia

e expressa autorização do CÔntratante'
4.4.Manter.duranteavlgênciadocÔntratoououtrosinstlrmêntoshábeis,êmcompatibilidade
com as obrigaÇões assumidas, todas as condiÇões de habilitação e quatificêÇáo exigidas no

aã"p"atirro p-toa"""o licitató!io, confoíne o caso' âpresêntando ao contratante os documentos

necessários, sêmplê que solicitado '
4.5,Emitir Nota Eiscal- .or.."po"ãL"a. à sêde ou fllial da êmpresa quê efêtivamente participou

do cêrtanê e consêquentemente apresêntou a documentaÇão exigidâ na fase de habilitaÇão'
4.6,Exêcutar todas as obrigaçoàs assumidas semprê com observância a mêLhor técnica vigente'
enquadrando-se, rigorosamenle, dentro dos pleceitos legais' normas e especificaÇões técnicas

correspondentes .

E.i.ortru" obrigaÇôês estabelecidas ê relacionadas na Minuta do contrato - tu1êxo TT1'

1.0.DO OB,JETO
1.1.Constitui objêto desta ficitaçáo: coNTRÀTÀÇÃo DE EMPRESÀ PARÀ AOUISIÇÃO DE PATRULIA

MECANIZADA PA.RÂ ATENDER ÀS NECESSIDADES ÀGRÍCOLAS DESTE MUNICIPTO.



s.O.DO PRÀZO E Dà .\rI6Ê}ICIÀ

5.1-O prazo máximo de entlega do objêto da contrataÇão,
hipótêsês previstas no Art. 57, § 1', da l-ei 8.666/93,
da êmissão do Pedldo de Compra:

En! rega : 30 (L!in!a) dias,
5.2.À vigêncj-a do respectivo contrato será detêrminada:
2022, cal:,side,rado da data de sua assinatura.

8.0.DÀ COMPROVÀÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBTMENTO DO OBJETO

8.1.Executada a presênte contratêÇâo e obsêrvadas as condiÇôes
pactuadas, os procedimêntÔs ê prazos pâra recebêr o seu obiêto
câso, às disposiÇões dos Àrts. '73 a'16, da Lei 8.666193.

10. O.DÀS SÀNÇõES ÀDMrNr SÍRÀT r'\/ÀS
L0.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua

quê adÍite prorrogaçáo nas condiçôes e
está abaixo indicado e será considerado

até o final dô exêrcício fioanceiro de

6. O.DO RE,À,'USTÀMENTO
6.1,os preços contratados são fixos ê irreajustáveis no prazo de um ano.
6.2.Dentro do prazo de vigência do contlato e mêdiante solicitaÇão do Contratado, os preÇo§
podêrâo sofret rêajuste após o intêrreqno dê um ano, na mesma proporçáo da var:iaÇão verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por basê o mês de aprêsentaÇáo da lespectiva proposta,
exclusivamente para as obrigações iniciadâs e concluldas após a ocotrência da anualidadê.
6.3.Nos rêajustes subsequentes ao primeiro, o intêrregno minimo dê um ano será contado a partil
dos efeitos financei.los do último reaiuste.
6.4.No caso de attaso ou não divulgaÇão do indice de reajustamento, o Contratânte pagará ao
Contratado a j-mportância calculada pêfa última varlaÇão conhêcida, liquidando a diferenÇa
correspondente tão logo sêja divulgado o indice definitivo, I'ica o Contrâtado obrigado a

apresentar memólia dê cáLcu1o refêraentê ao reajustamento de preÇos do valor remanescente, sempre
que êstê ocorrer.
6.5.Nas aferiÇõês finais, o 1ídicê utilizado para rêajuste sêrá, obrigatoriamêntê. o definitivo.
6,6.Caso o índicê estabelêcido para rêajustamento venha a ser extinto ou de qualquêr forma oão
possa mals ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser dêteminado pefa
legislaÇão entáo em viqor.
6.7.Na ausêncla de previsâo legal quanto ao índicê substituto, as partes elegerâo novo índicê
oficial, para reajustamento do preço do valol remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8.o reaiuste poderá ser realizado por: apostil-amento.

7. O.DO PÀGÀÀ'ENIO
?,1.O pagamênto será realizado mediante processo rêgular e em observância às normas ê

plocêdimentos âdotados pelo ORC, da sequj-nte maneira: Para ocorrêr no prazô de trinta dias,
contados do periodo de adimplemento.
7.2.O deserüolso máximo do periodo, não será supêrior ao vâIor do respêctivo adimplemênto, de

acordo com o cronoqtama aprovado, quando for o caso, ê sempre em conformidade com a

disponibilidade de xêcursos financeiros.
Z.3.Nennum valor sêrá pago ao Contratado enquanto pendentê de liquidâÇáo qual-quer obrigaÇão
fj.nancêira que thê for: imposta, êm virtudê dê pena.Iidade ou inadinplência, a qual poder.á sêr
compensada com o pagamento pendênte, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

dê adimplemênto das obrigaÇóes
pelo ôRC obedecerão, confonne o

g.O.DOS PROCEDTMEIÍTOS DE FrSCàIIZÀçÃO E GERENCTÀÀíErTIO

9.1.Serão designados pelo Contlâtante representantês com atribuiÇóes de Gestor e Fiscal do

conttato, nos termos da norma vigênte, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão,
respect ivamênte, pêmitida a contratação de têrceiros para assistência ê subsídio de peltinentês
a essas atribulÇôês.

proposta, não celebrar o contráto,
dei.xâr de entrêgar ou apresentar docr.mentaÇão falsa êxÍgida para o celtame, ens

retârdamento da execuçâo dê sêu objeto, não mântiver a proposta, falhar ou fraudar na e

do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declaral informaÇôes falsa§ ou corneter fraudê
garàntido o direito à ampta defêsa, ficará impêdido dê licitar ê contratal com a união, E

ói"trlto Eederal ou Municipios ê, será descredenciado do Sistema de cadastramênto Unifi

êl ar
xecuç
fisca

c

o
ão
I,
s,
de

á

)

s

d
do
ô

Fornêcêdores SICAE do Governo Eêderal ê dê sistêmas sêmêlhantes mantidÔs por Estados, Di
!.edêra1 0u Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das muLtas pIêv

tr t

itnêste Edital e das demais comj-naÇõês legais.
10.2.A recusa injusta em deixar dê clrmprir as obligaÇões assumidas e precêltos 1egâis, sujê
o contratado, garantida a prévia defêsa, às seguintes peoalidades plevistas nos Àrts. 86

da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,59 (zero virqula clnco pol c

aplicada sobre o valor do contrato po! dia de atraso na entrega, no início ou na êxecuç
otl"to oa" contratado; c - multa dê 10g (dez por cento) sobre o valor cootratado pefa inêxe
toial ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidadês cab

e 8f
ento
ãod
cuÇá
ivêi

fundamêôtadas na T,ei 8.666193 e na l,ei 1A.520/02
10.3.sê o valor da multa ou i.ndêúizaÇão devida
após a comunicaÇão ao Contratâdo, será autom

o Contratado viêr a fazer jus

oão for recolhido nô prazo dê 15 (guinze) dias
aticamêntê dêscontado da primeira parcela do
. acrêscido de juros moratórios dê 1t (um porpâgamento a que

cento) ao mês, ou
10.4.Àpós a aplic
ao contratado, e
de môra quando fo
sêrá rêgistrado e

aÇão dê qualsquer das penal.idadês prêvi
publicado na imprensa oficial, êxclulda
r o caso, constando o fundamento Iêgal
publicado no cadastro corrêspondênte.

quando for o caso, cobrado jrldicialmênte
, rêalizar-se-á comunicaÇâo êscrita

s as penalidades de advêrtência e multa
dâ puniçâo, informando ainda qu o fato



11. O.DÀ COMPENSÀÇÁO ErlrAllCE rRÀ
11.1.Nos casos de êvêntuais atrasos de pagamento nos termos dêste instrumento, e desde que o
Contratado náo tenha concorrido dê alguma forma para o atraso, será êdmitida a compensaÇáo
financeira, devida desde a data Ilnitê fixada par.a o paganento até a data corrêspondente ao
efetivo pagamento da parcêIa. Os encargos moratórios dêvidos em razáo do atraso no pagamento
se!ão calculados com utilizaÇão da seguinte fórmula: EM: N x vP x 1, ondê: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o paganênto e a do efetivo pagamento;
Vp = valor da parcela a sêr paga; e f: indicê dê compensaçâo financeira, assim apurâdo: I =
(TX + 100) + 365, sendo Tx : percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos dozê mêses ou, na

sua fa1ta, um novo indice adotado pelo Governo Fêderaf que o substitua. Na hipótese do rêferido
indice estabelêcido pal:â a compensâÇão fj-nanceira venha a ser extinto ou de qualquêr forma nâo
possa maj.§ 5êr utilizado, será adotado, êm substituiçâo, o que vler a seI dêteminado pela
Iegislaçâo êntão en vigor.

12. O.DO MODELO DE PROPOSÍÀ
parte intêgrante deste Termo de
anLê u! i liza-l o como referência

Rêferência o modelo de Proposta corlespondente, podendo
- Anexo 01.

L2.1.
o ]i

LENI
SECRETÁRIO

DE ANDBÀDÉ ÀLVES

W



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREEEITURÀ MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICÍTÀÇÂO

PROPOSTÀÀIIEXO 01 ÀO TERMO DE REEERENCIÀ

PREGÁO ELETRÔNICO N' OOOOl/2022

PROPOSTA

REFERENCE: PREGÀO ELEIRôNICO NO OOOO1,/2022
PREFEITIJRÀ MUNICIPAL DE MOGEÍRO _ PB.

oBJETo: CoNTRÃTAÇÃO DE EMPRESA PARÀ AQUISIÇÃO DE PATRULIA MECÀNIZADÃ PARA ATENDER ÀS NECESSIDÀDES

ÀGRÍCOLAS DESTE MUNICI PIO.

PROPONENTE:
CNPJ:

Prezados Sênhores,

Nos termos da licitaçáo êm epÍgrafê, apresentamos proposta conforme abâixo:

CODIGO D I SCRIMINAÇÁO MÀRCÀ/}'ODETO UNIDÀDE OUÀNIIDÀDE PREÇO (INIT. PREÇO TOTÀÍ-

Trator âqríco1a sobr€ lodas equiPado com

o moto! de 3 cifindros turbinados com
potêacia de no ninimo l5 cv - Eixo
dianteiro tipo 4X4 - Tanque de coÍüustível
.con capacidade mínimo de 63 litros -
Transmissão Deslizante e totalmênte
sincronizada com I velocidade, con
levante hidráu]ico e vazão dê no ninimo
41flmin - Sistema Hidráulico de I'evante
com capaciclade de no minino 3.000 kg no

oLhal - Ereios de nultidiscos à banho de
óIeo - Rodado Dianteiro 12 .4x24 Rl -
Rodado Traseiro 18.4x30 R1 - Equipâmentos
básicos: Estrutura dê ProtêÇão Contra
Capotamento de acordÔ com as nolmas de

sequranÇa vigênte, con toldo, luzes de
freios, pisca alerta e direcional, faróis
de serviÇo, sinais sonoros e luz de ré,
sinclonizados com a ré, buzina, espêfhos

UND

UND

l
1

2

Local ê Data.

CaÇanüa agrlcola
cotn caPacidadê de

bascufantê hidráulica,
8.000 kql8n"

VALOR GIOBÀL DA PROPOSTA ' R9

PRÀZO DE ENTRÉGÀ:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

VALIDADE DESTÀ PROPOSTA:

Dados bancários do ploponente para fins de pagamênto:

Banco:
Conta i

NOME /CPTlÀSS INATURÀ
Representantê 1êgal do proponentê '

oBSERvAÇÁo: a ploposta cleverá sel elâborada em paPeI tirürado do proponente '

\
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ESTÀDO DÀ

ÀlrExo rr - pREGÃo ET,EERôNtco N" 00001/2022

MODELO DE DECLAR.AÇÃO - não possulr no quadro societário servidor do ORC

REEERETÍIE: pnSGÀO ELETRôXICO No 00001/2022
PREEEITURÀ MUNTCTPAL DE MOGEIRO - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de que não possui no quadro societário, sêIvidor público da ativa do órgáo

!êalizador do certame ou de qualquer entidade a e1e viÂculadâ'

o ploponentê acima qualificado declara não possuir em seu quadlo societário e dê funcionários,
qrrãtqr.r servidor efêtivo ou conissionado ou empregêdo desta Prefej-tura Munici-pa1 de Mogeiro,
corno tambén em nenhum outro órgão ou entidade a êla vinculada, exercendo funções técnicas,
gerenciais, cooerciais, administrativas ou societárias'

Local ê Data.

NOME/CPElASS TNÀTURA

Rêpresentante 1egal do ploponentê '

OBSERVAÇÃO: a declalação cleverá ser êfaborada em papel tiíÚ'ladÔ do proPonente

PRIEEITURÀ MT'NICÍPÀI DE UOGEIRO
coMrssÀo PERMÀNEMTE DE LrcrrÀÇÀo

w



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PRXIEITURA MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÂO

À}IEXO ITt - PRTGÁO EI,ETRôNICO N" OOOO1/2022

MÍNUTA DO CONTRATO

PREGÃO ETúTRôÀIÍCO N" OOOOL/2022
PROCESSO ADMIN]STRATIVO N' PE OOOOl/2022

coNrRÀTo N": ..../...-CPL

TERMO DE CONTRÀTÔ QUE ENTRE SI CELEBBÀM À PREEE]TURÀ MUNICIPAL DE

MOGEIRO E ., PARÀ EORNECTMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE

]NSTRUMENIO NA EOR}44 ABA]XO:

pelo plesênte instrumento de conttato, de um lado Prefeitura Municipal de MogêiIo - Àv.
presidente João Pêssoa, 4? - Centro - Moqêiro - PB, CNPJ n" 08.866.501,/0001-67, nestê ato
representada pelo Prefeito Ãltonio José Ferreira, Brasileiro, soltêiro, EmpIêsario, rêsidênte ê

dornicitiado na sitio Pintado de cina, 138 - AIea Rural - Mogeiro - PB, CPF n' 840.199.644-91,
calteir:a de Identidade n. 3360118 SSPPA, doravantê sj.mplesmênte CONTRÀTÀNTE, e dÔ outro fado

.,, CNPJ n' .... , . .. nêste ato representado
por . ,. , rêsidentê e domiciliado Dâ '- .'r
CPE n" . , carteila de ldentidade
as partes coÂtratantês assinar o prêsente
sêguintes:

Do ..,., doravante simplesmentê
contrato, o quâl se rêgerá Pelas

CONTRÀTADO, decidl ram
cláusulas e condiÇôes

CLIíUSULÀ PRI!.íEIRÀ - DOS FUNDÀ}'EÚTOS:

E§te contrato decorre da .IicitaÇáo modalidade Prêgáo Eletrônico o' 0aaa7/2a22, plocessada nos

têrmos da Lei rederal nÔ 10.520, dê 1? dê ,fu1ho de 2oo2 ê subsidiariamentê a T,ei Fedêral lo
8,666, de 21 de .lunho de 1993; Lei complementat no !23t de 14 de Dezembro de 2006; Decrêto

Fêdêra1 n" 10.024, dê 20 de sêtembro de 2019; e legislação pêItinente, consideradas as altetaÇôês
posteriores das refêridas normas.

CIÁUSU,Â SEG'UIIDÀ - DO OBJETO:
opresentecontlatotempo!objeto:coNTRÀTAÇÃoDBEMPRÉSAPÀlAÀoÚÍSIÇÂoDEPATRULHÀMECANIZADA
pAiÀ ÀÍENDER As NECESSTDADES AGRÍcoLAs DEsrE l4uNrcrPro'

o fornecimênto dêvêrá ser êxecutado rigorÔsamentê de acordo com as condicões exprêssas neste

instrumento. proposta apresêntadâ, especificaçôes técnicas corrêspondentes ' 
processo de

l-icitação nodaiiaàde pregão Etetrôni.o rr" oooor,lzo22 e instruções dô contlatantê, documêntos

essêSquêficamfa2êndopa'tesintêgrantêsdopresêntecontrato,indêpendentedetranscriÇâo;e
sêrá realizado na forma Parcêladâ

CIJ{USUI.A TERCEIRÀ . DO VÀIOR E PREÇOS:

o valor total deste contrato, a base do preÇo proposto, édêRS (...)

CLÁUSU,À QUÀRTÀ - DO REÀ,JUSÍÀMENÍO EM SEI(TÍDO ESTRITO:

Os preços contrâtadôs são fixÔs e irreajustáveis no prazo dê um âno'

oen'tro'do prazo de vi.gência do contrato e mediante solicitaÇão do contratado
sofrer realuste após o interregno de um ano, na mêsma proPorÇão da varlaÇão

IBGE acumuladO, tômando-se por base o mês dê aplesentêção da lêspectiva propo

para as obrigações iniciadas ê concluidas após a ocorrência da anualldadê'
Nos reajustes subsequentês ao primeiro, o interlegno nínimo de um ano será c

. os prêÇos podêrão
veiificada Do IPCÀ-
sta, êxclus ivamênte

ontado a Partir dos

efêitos financeiros do último reajuste'
No caso de atraso ou "ao 

ai""igaÉo do indicê de reajustamento, o coDtratante pagará ao Contratado

a lmportância calculada p.i."rriai*" variaÇão conhecida, liquidando a difêrença correspondênte

tâo togo sêia divulgado o indice dêfinitivo' Eica o contratado obrigado a apresentar memória de

.ai",_rfá ..fá.u.rte aà reajustamento de preÇos do valor rêmanêscente, sêmp!ê que êstê ocorrer'
Nas aferições finâis, o tndice utiLizaào para rêajuste será' obrigatoriamêntê ' o defioitivo'
Caso o lndice êstabefecldo para realustamánto venha a se! extinto ou de qualquer forma não possâ

mais ser utilizado, será adotado, êm substituiÇão, ô que vier a sêr dêterninado pela legislaÇáo

então em vigor '
Na ausência de prêvisâo Iegal quanto ao indice substituto' as partes elegerão novo indice

ofj-cia1, para reajustamento ão pi"ço do valor rêmanêscente' por meio de termo aditj-vo'
O reajustà poderá ser realizado por apostilamento'



cúrrsul,À eurNrÀ - DÀ DoÍÀÇÂo;
As dêspesas colrerão por conta da sêguintê dotaçáo, constante do olÇamento vigente:
Recursàs próprios do Município de Mogeiro: coNVÊNro N" 921525/2027 NÚMDRo INTERNo Do ÓRGÃo

52A181./2021 N" DO PROCESSO PLÀTAFORMÀ MÀIS BBÀSIL 2IOOO.TO9465/2021_38 LEI MUNICIPAL 358/202I
02.O?O SEC AGRIC. MEIO ÀMBIENTE, PESCÀ E PBCU O2O1 A .2A , ]'22 .2010 . 2 O 6 6 MÀNÚT. ÀTIV. ÀDM' DA SEC.

DE ÀGRIC. E MEIO AMB]ENTE O2O'10.2A.6A6.1029.1A62 AQU]S. DE MÀOUINAS E EQUIPÀMENÍOS AGRICO],AS

O2.O8O SEC DB INDUST. COMERCTO E INFRÀ ESTRUTURÀ 02080.15.452.1025.1057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

E PATRULHÀS MECANIZADAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPÀMENTO E MÀTERIAL PERMÀNENTE

c {ÚsUI.À sExTÀ - DO PÀCÀMENTO:

O pagamento sêrá efêtuado mediantê processo regular e em observância às normas e procêdimentos
adotados pelo Contratante, da seguinte mâneira: Para ocorre! no prazo de trinta dias, contados
do período dê adimplemento.

crÁusur,À sÉTrríÀ - Do PRAzo E DÀ vrcÊNcÍà:
O prazo r.ráximo de entr.ega do objêto ora contratado, que adm.ite
hipóteses prêvistas no Art. 5?, § 1', da Lei B'666/93, está abaixo
da êmissáo do Pedido de Compra i
a - Entrega: 30 (trinta) diâs.
A vigência do presentê contratô será detêrminada:
consi.derada dâ data de sua assinatura'

lêsultaniês de acoldo celeblado entre os contrataDtes'

prorrogaÇão nas condiÇõês e
indicado e será cons iderado

Contratantê
o, de Pleno

réscimos ou
S 1' da Lei.
s supres sões

pactuâdas,
conformê o

crÁusu,À oÍTÀvÀ - DÀs oBRrGÀçõEs Do coNTnÀTÀNrE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acoldo con as

rêspectivas cfáusulas do presente contrato;
b - proporcionar ao Côntratado todos os meios necessários para o fiel fornêcimento contratàdo;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exerceodo a mais ampla e completa fiscalização, o que náo exime o contratado dê suas

responsabitidades contratuais e legais;
d j Designar representantes com atribuições de Gestoi e Fiscal deste contrato, nos telmos da

norma vitente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuçáo, respectivamente,
pêrrnitlda a contr;taÇão de têrceiros para assistência e subsidio de informaÇões peltinentês a

êssas atribuiÇõês.

âté o final do êxêrcicio financêiro de 2022,

S

cúusuLÀ NolIÀ - DÀs oBRÍGÀÇÕEs Do coNrRÀÍÀDo:
a - Executar devidamentê o fornêcinênto descrito a Cláusula corlespondentê do plesênte contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidadê estabelecidos pala o lamo de atividade lêlacionada
ao objeto contratual, com obselvância aos prazos estipulados;
b - Rãsponsabilizar-§e por todos os ônus ê ob!igaÇões concelnentes à 1êgistaÇâo fiscal, civi1,
tributáiia e trabalhista, bêm como por todas as dêspesas e complomissos assumidos, a qualquer

titufo, pêrante sêus folnecedores Ôu têrcêiros em razão da execrlÇão do objeto contratado;
c - t'tantér preposto câpacitado e idôneo. acêito pe1ô Contratante, quando da execução do cootrato,
que o rêpresente integlalmente êm todos os seus atos;
á - peinitir e facj-litar â fiscalização do Contratante devendo prestar os infolrnes e

esclarecimêntos so'l i citàdos;
e-Seráresponsávê]pelosdanoscausadosdiretamentêâocÔntlatanteouaterceiros,decolrentes
desuacu}paoudolonaexecuçãodocontrato,nãoêxcluindooulêduzindoessalesponsabilidâde
a fiscali-zaÇão ou o acompanhamento pelo órgáo intêressado;
f - Não ceder, trênsferj-r ou subcontratar, no todo ou em parte. o objeto dêste instrumento, sem

o conhecimêntô e a dêvidâ autolizaçáo êxprêssa do Contratante;
á I úurra"r, durante a vigência do contrator em compatibiridade com as obrigaçóes ass

Éodas as condiÇõês de habilitaÇáo e qualificaÇáo exigidas no respectivo procêssÔ licit
apresêntando ao Contratantê os documêntos necessários, sempre quê solicitâdo'

cuiusl,I.À DÉcD,rÀ - DÀ ÀrÍERàÇÀo E REscrgÃo:
Este contrato poderá ser alierado com a dêvida justificativa, unifaterâlmentê pelo

ou por acordo êntrê as partes, nos casos previstos no Àrt' 65 e §erá rêscindid
dlreito, conforme o disposto nos Arts' 1"7, '18 e 79' todos da lei 8'666/93'
O Contratado fica obrigado a acêita!, nas mesmas condiÇões contÍatuais' os ac

§upressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limitê fixado no Art' 65'

8.266/93, Ne-nhum acréscimo ou suprássão poderá excêder Ô limitê estabê1êcido' salvo a

cTÁUsuI,À DÉCI}.{À PRI},EIR,À - DO RICEBDíENTO:

Executado o plesentê contlato e observadas as condiÇões dê adimpfemênto das ob'iqaÇões

os procedimentos e prazos para rêceber o seu objeto. pê1o Contratânte obedêcerão'

.""à, à" disposições dos Àrts. 13 a'16, da Lei 8'666/93'

CIÁUSULÀ DÉCIMA SEGUNDÀ - DÀS PENÀI.IDÀDES:

À recusa iojusta êm deixar de cumprir as oblrigaÇôês assumidas e prêceitÔs 1ê9ais' sujeltará o

ã""a..i.a", 
-garantida a préviâ defesa, às sêguintes penalidadês Previstas nÔs Àrts' 86 e 87' da

Lêi 8.666/93: a - advertência; b - múlta de mora de O,5t (zero virgula cinco por cênto) aplicada

§obre o valor do contrato por dia dê atraso na entrêga, no inicio ou na exêcuÇão do objeto ora

contratado; c multa dê 10* (dêz por cênto) sobre o valor contratado pê1a inexecuÇão totâI ou

parcial do contrato; d - s imuttanàamente ' qualquer das penalidades cablvêls fundamentadas na

Lei 8-666/93 e na Lei 70-520/02'



Se o valor da multa ou indenizaÇão devida nâo for !êcolhidô no prazo de 15 dias após a conunicaçâo
ao Contratado, será automaticamêntê descontado da primêira parce.Ia do pâgamento â que o
Contratado viêr a fazer jus, acrescido dê juros moratórios de 1g (um por cento) ao mês. ou,
quando for o caso, cobrado judicj.almente.

crÁusur,À DÉctMÀ ÍERcsrRÀ - DÀ coMpENsÀçÃo trrNÀ!ÍcEÍRÀ:
Nos casos de êvêntuais atrasos de pagamento nos telmos deste instrumênto, ê desdê que o Contratado
não tênha concorlido de alguma forma para o atrâso, será admitida a compensaÇâo finance.ira,
devida desde a data linitê fixada para o pagamênto até a data correspondentê ao efetivo pagamento
da parcela. Os encarqos moratôrios devidos em razão do atraso no pagamento sêrão calculados com
utilizaçáodasequintefórmu1a:EM=NxVP,I,onde:EM=encargosmoratórios;N=númêrode
dias entre a data prêvista para o pagamento ê a do efetivo pagamento; vP = valor da parcela a

ser paga; e I: índice de conpensação financeira, âssim apurado: I = (TX - 100) : 365, sendo TX
: percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze mêsês ou, na sua fafta, um novo indicê
adotado pê1o Governo Eedêra1 quê o substltua. Na hipótese do referido indice estâbêlecido para
a compeosaÇão financêira veDha a sêr êxtinto ou dê quâlquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, êm substituiçâo, o que viêr a ser detemrinado pela legislaÇão êntâo em vigor.

cÍÁusuÍ,À DÉcrMÀ QúÀRTÀ - Do FoRo:
para dirimix as quêstôes decorrêntês deste contrato, as partes êlêgem o Foro da Comarca de
Ítabaiana.

E, por estarem de plêno acoldo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vâi
assinado pelas partês e por duas testemunhas '

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTÀNTE

de de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATADO

U'


