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ESTÀDO DÀ
PRE F'E Ift'RA M'NICIPÀJ, DE }OGEIRO

COMISSÃO PERMÀIIENTE DE LICITàçÃO

EDITÀÍ. - Licitação
pRocEsso ÀDMINIgÍRÀTrrro No PP ooooL/2022
r,rc:reçÃo No. ooool/2022
MODAI,IDÀDE: PREGÃO PRESENCIÀI
TÍPo: MENoR PREÇO

Órgão Realizador do Cêltame:
PREFEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

Av. PRESÍDENTE JoÃo PEssoÀ, 4? - cENTRo - MoGErRo - PB.

CEP: 58375-OOO - E-mai1: licitacaomogeirocuol ' com' br/complas ' cotacoes@outlook ' con
32661033.

O órgáo Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501,/0001-67, dolavante
denooinadori.ÚPI..E.nt.oRc,tornapúb]icoparaconheciÍnentodequantospossaminteressarque
fará realizar àtravés do pregoeiro ófi"i.I 

""".""orado 
por sua Equipe de Apoio, as 08:30 horas

do dia 25 de Janeiro de 2022 nà endereÇo acima indicado, IicitaÇão na modalidade Pregão Prêsencíal
n" OOOOI/2022, tipo mênor preÇo, e o fornecimento realizado na forma PaEcelada; tudo de acoldo

com este instrumento e em obselvância a Lei Federal n" 10'520' dê 17 de 'Tulho dê 2002 ê

subsidiariaflênte a Lei Eederal no 8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lêi Complementar no 123, dê 14

de DezeÍnbro de 2006; Decreto Municipal no 016, de 1O de Novêmblo dê 2006; e tegislação pertinent'e'
consideladas as altelaçÕes postlriores das lêferidas normas; conforne os critérios e

pràã.ai^".rao" a seguir definiãos, objetivando obtêr a mêIhor proposta- para: CoNTRÀTÀÇÃo DE

EMPRESA PARA FORNECÍMENTo DE LUBRIFÍCÀNTES E COMBUSTMIS PARÀ FROiA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO'

Tel. : (83)

ê guatlo) horas,

1.0.DO OBJEIO
1.1.constitui objêto da prêsentê ficitaÇão: coNTBÀTÀÇÃo DE EMPRESÃ PARÀ EoRNECIMENTo DE

LUBRÍEICANTES E COMBUSTIVEIS PA.RÀ FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO'

1.2.ÀsêsPecificaçõesdoobjetooralicitado,encontram-sedevidamentedêtalhadasno
correspondànte Termo de Refêrência - Anexo f deste Instlumento '
1.3.ÀcontrataÇãoâcimaaescrita,queseráprocessadanoatermosdesteinstrrlnentoconvocatório,
espêcificaÇões técnicas e inforrnáções complêmentares que o acompanham' quandÔ fol o caso'
j;:;;;i;;-;;; pela necessidJe da devida etetivação de compra para suprir demanda especlfica -
.ONTRÃTAÇÃO DE EMpRESÀ pÀ.RÀ EORNECÍMENTO DE LUBRIFICANTES d COIfuUSTIVEIS PAxÀ pROTA DE 

'EÍ.ULOS
oisrg l.íuúfctpfo -, considerada opoltuna e imprescindivel' bem como lêIevante mêdida de interesse
público; ê alnda, peta necessidàde de deserivoLvimento de aÇões continuadas para a promoçáo de

atividadespertinentes,visandoàmaximizaçãodosrecursosemrelaçãoaosobjetivosprogramados,
observadas as diretrizes e metas definidas nas fêrranentas de planejarento aplovadâs'

1.4.SaIienta-se que na referida contrataÇão, não será concêdido o tlatamento difêrenciado e

simplificado para as Microemplesas ê Empresas de ?^equeno Porte' nos termos das disposiçõês

contidas nos Àrts. 4'7 e a8, àà lei compftrne r\taÊ D' 123/2006' por estarem presêntês' isolada ou

sinultanêamênte, as situaÇões previstás nos incisos II e rÍI' do Art' 49' do mesmo diploma

1e9a]. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado ê sinplificado prevj'sto

,,à! ã.^"i" Artigos do capltulo v, sêção r, da Lêi Í\" ' 723/06'

2.O.DO rpcÂI. E DÀTÀ E DÀ rr'{Pt GNÀçÃo Do EDrrÀ!
2.1.os enveloPe s contendo a documentaÇão relativa à proposta de preços e a habilitaÇão para

exêcuÇão do obj eto desta licitação, deverão sel êntregues ao Pleqoeiro até as 08:30 horas do

eâmbulo deste instnrmento. Neste mesmoxo de 2022, no endereÇo constante do prdia 25 de Janei
Loca1,

até 02 (dois) dias úteis an

datê e ho!ário sêrá rêalizada a sêssão pública para abertura dos referidos enveloPês '

2 ,2 . ÍDforÍrações ou esclarecimenEos sobre êsta licitaÇão , serão paestados nos horários normais

expediente: das 08:00 as 12:00 horas. E-mail:
de
licitacaomogeiroGuol. corn. br/compras . cotacôesGoutfook ' com '
2.3. Oualquer Pessoa cidadão ou l icitante pode!á solic itar esclarêcimentos, Providências ou

irnpugnar o ato convocatórlo deste cêrtamê, sê nânifestada por escrito e dirigida ao Pregoeiro,
tês da data fixada Para recebimento das ProPostas'

2.4.cabeíâ ao Plegoei.ro, auxi fia
convocatório e seus anexos' dêcidj'
considerado da data êm que foi dêv
2.5.À respectiva petição sêrá apre
2,5. 1. Plotocolizando o original, n
seguinte endeleÇo: Àv. Presidente

3.O.DOS EL.EMEN'TOS PÀRÀ LrcrtÀção

los setores lesponsáveis pela êIaboraÇão destê âtodo pe
r sobtê a pêtiÇão no Plazô de até 24 (vinte
idamente recebido o Pedido.
sêntada da sequÍnte forma:
os horários dê exPediêrrte acima indicados, exclusiv
,foão Pessoa, 47 Cêntro Mogeiro PB.

te no



3.1
3.1
3.1
3.1

3.2
3.2

,Aos participantes, serão fornecidos os seguintês êlementôs:
.I.ÀNEXO I - TERMO DE REFERÊNCÍÀ - ESPECIFICAÇÕES;
.2.ANEXO ]I - MODELOS DE DECLAFÀÇÕES;
.3.ANEXO III - UODELO DE DECLARÀÇÃO DE REGULARIDÀDE - HÀBILITÀÇÃO'
.4.ANEXO IV _ MINUTA DO CONTRÀTO.

.A obtênçáo do EditaI podêrá ser fêita da sêguinte forma i

.1.Junto ao Pregoeilo: gratuitamênte; e

. 2. Pelos sites : wuu.mogej. ro. pb' gov. br/licitacoes ; www. tcê. pb. gov. br'

4.O.DO SI'PORTE LEGÀ,.
4 . 1 , Esta licitaçáo reger-se-á pela Lêi Federal no 10. 520, de 17 de 'lulhÔ dê 2002 e

subs idiariamente a Lei Fedêra1 no A.666, dê 21 de Junho de 1993; Lêi Complementa! n' 123, de 14

de Dêzênbro dê 2OO6; Decreto MuniciPal n' 016, de 1O de Novembro de 2006, e legislação pertinente,
consideradas as aftêrações posteriorês das rêfêridas nornas; que ficam fazendo partes integlantes
deste instlumento, i.ndepêndente de transcriçáo.

credenciado '
1.2.Para o credenêiamênto devêrào ser aprêsentados os seguintes documentos:

6.0.DÀS CONDIçõEg DE PÀRÍ IC I PÀÇÃO

à.t.o" proporràntes que desejaiem partici.par deste cêrtame deverào entregar ao Plegoei!o dois

ãrr.r.ropà" iechados inarcandã, respecti.vamente, pRoposlÀ DE pREÇos e D9qUMENTAÇÃ9, devidanente

identificados, acompanhados da respectiva dêc1alaÇão de cumprimento dos requisitos de

habilitaÇão, nos têrmos definidos neste instlumento convocatório'
6.2,4 participaÇão neste certane é abelta a quaisque! j'nteressados' inclusive as Micloemplesas'

Ernpresãs de Pêqueno Porte e Equiparados, nos ternos da legislaÇão vigentê'
ã.à.uao poa..aó participar os intêressados que ae encontlem sob o regime falinenta!' êmpresas

à"it.nq.i.u" que não funcionem no pais, nêm aqueles gue tenham sido declarados inidôneos para

licita! ou contÍatar con a Administração Pública ou quê estêjam cumprindo â sanÇão de suspensão

do dirêito dê licitar e contlatar com o ORC'

6.4.os Iicitantes qrre aesejaren enviar seus ênveIoPes Proposta de PleÇos ê DocumentaÇão via

fostai _ com Aviso àe necebirnento ltR -, deverão remetê-Ios eÍn tenpo hábir ao êndereÇo constante

dopreãnbulodesEêinstrumento,aoscuidadosdoPrêgoeiro.FlavianoclebsonAraújo.Nãosendo
rigorosanentê observadas as exigências deste item, os lespectivos envêlopes não sêrão acêitog e

o íicitante, portanto, desconsiderado para efeito de participaÇão no certalne ' -
6.5.Ouando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro' sem a

pernanência de representanã credenciado na respectiva sessáo pública' ficará subêntêndido gue

ã ticitante abdicou da fase de lances verbais'
6.6.É vedada à participaÇão êm consólcio'

7.0.DÀ REPRESETITÀçÃO E DO CREDEIÍCIàMENTO

?.1.o licitantê deverá se apresentar, pala credenciamento junto ao Pfêgoeilo, quando fo! o caso'

através de.m rêpresêntante, com os documêntos que o- credenciam a Participar dêste procedimento

licitatório, i.nclusÍve "o. 
poa.t"" para forrnutação de ofertas e lances vêrbais' cada licj'tante

credenciaráapênasunrepresentantequêseráoúnicoadmitidoâintêrvilnasfasêsdocertame
na forma prevista ,t""a. t,,"ait]""io, pãt"a" ser substituído posteriormênte por outro devidamênte

5. O.DO PRàZO E DOIÀÇÃO
5.1.O prazo máximo pala a execuÇão do objeto ora liciEado, conforme suas caracterlsticas ê as

necessj,dades do oRc, e que admitê prorrogaÇáo nos casos previstos pela Lei 8-666/93, está abaixo
indicado e sêrá considerado a partir da êmissão do Pedido de compra:

Entreqa: Inediata.
5.2.O forneci:nento sêrá executado de acordo com as especificaÇôes definidas no collespondentê
Termo de Referência1, anêxo a este instrumento. Na hipótese do rêfêIido têrmo não êstabeLêcer o

loca1 para a entrega, observada a demandâ e oportunidade, essa será feita na sede do oRc ou êm

uma das unidades administlativas, por ele indicada, que compõe a sua estrutura opelacional.
5.3.oprazodeviqênciadocorrespondentecontratosêrádeterminado:atéofinaldoêxercicio
financeilo de 2022, considêrado da data de sua assinatura'
5.4.As despesas decorrentes do objeto deste certême, correráo por conta da seguinte dotaÇáo:

R.",rr"o" eróprios do MunicÍpio de Mogeiro: LEI MONICIPAL No 358/2021 02.010 GABINETE DO PREFEITO

O2O7O.O4,L22.2OO2.2OO3 I4ANUTENCAO ôÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREEEITO O2'O2O SEC' DE

ADMINISTRÀÇÃO E PLANEJAMENTO 02020.04.122.2003.2006 MÀNUTENÇÃO DAS ATIVIDÀDES DÀ SEC DE ADM E

Pr.ANEJÀM 02.o3o sEc DE EDUCAÇÃO, CULÍUBA, ESP, IÂZER E TURISMO 02030.12-L22.2006.2948 MANUTENCAO

OE SEC. EDUCÀÇÃO, CULT, ESP, LAZER E TURÍSM 02.04O SEC' MUNICIPAL DE SÀUDE-FMS

02040.t0.722.0004.2920 MÀNUTENÇÃO DAS ATÍVÍDADES DÃS SECRETARIA DE SÀÚDE 02.050 sEc. DE ACAO

socIAL/El.íÀS o2o5o .08.243.2008.2940 MÀNUTENÇÁO DAS ATMDADES DO CONSELHO TUTELAR

02050.08.244.2008.2040MÀNUT.ATIVIDADESDAsEC.DEÀcAosoCIAL02.oT0sEc.AGRIC.MEIoÀMBIENTE,
PEscAEPECUo2olo'2o,].22.2010.2066MÀNUT.ATIV.ÀDM.DAsEc'DEAGRIC.EMEIoÀMBIENTEo2.080
sEC.DEINDUST.coMERCIoEINFRÀESTRUTuRÀ02090.15.452.2009.2073MÀNUTENCÀoÀTIVIDÀDES
ADMINÍSTRÃTIVÀS DA SEINFRÀ 02.140 SECRETARIA DE EINÀNCAS 02140'04.123.0004.2088 MÀNUTENÇÃO DÀS

ÀTÍVIDADES DÀ SEC DE EINANÇÀS

3.3. 90.30.OO.OO MATERÍAL DE CONSUMO

?.2.1. Tratando-se do !êprêsentantê legaf: o instrumento constitutivo da empresa na forma
ão competênte, no qual estejãm exples

quando for o caso, devidamente registrado no órg

Pod eres para exêlcer diÍeitos e assumir obrigaÇôê s em decorrência de ta1 invêstidurai

Lei,
seus



modelo - Anexo fII; ê
? . 5 , 3 . conprovaçáo de qlle o licitante se enquadra nos têrmos do A!t' 3' da LeL 723/06' sê fol o

caso, se;do considelado microemplesa ou empresa de pequeno Porte e recêbendo' poÍtanto'
tratamento diferenciado e simpiificando na folma dêfinida pê14 legislaÇão vi'gênte. la1
comprovaçãopoderáserfeitaatravésdaapresêntaÇãodequalquêrr,mdosseguintesdocr,mentos,â
critéÍio do licitante: a) dêclaração "*tr"".. 

formalmente assinada por profissional da área

contábi1, devidamentê habilitado; u) ce.tlaao simplificada enltida pela junta comêrcial da sedê

dolicitanteouequivalente,naformadalegislaÇãopertinênte'ÀausênciadareferidadeclaraÇão
oucertidãosinplificada,apenasnêstecasoparacomprovaÇáodoenquadramentonaformada
fàqistaçao vigenie, não é su^ficiente motivo paia a inabilitâção do licitante, apenas Perdêrá,
duranteoPresentêcertame,odirêitoaotratamentodiferênciadoesimpli.ficadodispensadoaME
ou EPP, previstos na Lei. 123106:
7.5.3.1.o Pregoêiro poderá promover dilj.gência, na forma do Alt' 43' § 3" da Lêi 8'666/93'
destinada a esclarêcer ". 

ó li"it"rrt" é, de fato e de direito, considerado micloempresa ou

7 . 5, 1 . DeclaraÇáo de ElaboraÇão Indêpêndentê de Proposta - Anexo II'
7 , 5. 2 . Dêc1a!a;ão dando ciência de que cumpre p.lenamente os requj.sitos de habilitaÇão, conforme

enpresa de pequeno porte.
7.6.Ouando os envelopes ProPosta de PreÇos ê DocrmentaÇâo forem enviados via postal' a

documentaÇão relaci.onada nos ilens 1.5.1, 1 .5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentlo do envelope

Proposta de PreÇos.

?.2.2.TraEando-se de procurador: a procuraÇáo por instru.Ínento púbIico ou paltj-cular da qual
constem os necessários podêres pa!a forrhufar verbalmêntê lances, negociar preÇos, firmar
declaraÇóes, desistir ou apresentar as razõês de recurso e praticar todos os demais atos
pertinentes ao cêrtame; acompanhada do colrespondênte instrumênto de constituiÇão da êmPresa.
quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Na hiPótese de procuração
Jeja particular devcrá err reconhôcidâ ! fi1aâ.! cartório do r.rlrctlvo rig",âtário.
?.2.3.O representantê Iegal e o procurador deverão identificar-sê apresentando documento oficial
quê contenha foto.
i,3.gste" documentos develão ser entrêgues ao Prêgoeiro - antes do inÍcio da sessáo pública -
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competêntê, pelo Prêgoei.ro
ou membro da Equipe de Apoio.
7.4,A não apiesêntaÇão ou ainda a incorreÇão insanável de qualquer dos documentos de

credenciamento irnpedirá a participaÇão ativa do representante do licitante no Presêntê cêltane.
Esta ocorrência náo inabilitará sumariamente o concorrentê, apenas perderá o dirêito a

manifestal-se nas correspondêntes fases do processo lj.citatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá
regularmênte do refetido concorrente seus enveloPes, declaraÇões e outros elementos necêssálios
à participaçâo no cêrtame, desde que aprêsêntados na fÔrmâ dêfinida neste instrumênto.
?.5.Nomomênto de abertura da sessáo pública, cada ]icitante, por intêrmédio do sêu rep.rêsentantê
devidêmente credenciado entregará ao Pregoêilo, em separado de qualquer dos envelopes, a sêguinte
documentação:

g. o.DÀ PBoxrgTÀ DE PREçOS

8.1.À proposta dêverá ser apresentada em

seguintes indicaÇõês no anverso:
01(uma) via, dêntro de envelope laclado, contendo as

Itip caÇão

PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPOSTA DE PRÉÇOS - PREGÃO PRESENCTAL No' 00001/2022
NOI,IE PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP,] DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá contel os sêgui'ntes êlenentos:

8.2.Proposta êlaborada en consonância com as especificaÇões constantês deste instflmento e seus

elementos - Ànexo r -, en paPel timbrado da ernpresa' quando for o caso' assinada por sêu

leprêsentante legal-, contendá rio correspondente item cotado: discriminaÇão' marca e/ou modelo e

outrascalacteristicassenecessálio,quantidadeevalÔresunitálioetotalexpressosem
algarismos.
8.3.Será cotado um único preÇo para cada itêm, com a utilizaÇão de duas casas decimais ' IndicaÇão

em contrálio está sujeita a co;leção observando-se os seguintês critérios:
8.3.1.FaLta de digitos: serão acrescidos zeros;
8.3,2,Excesso de dígitos: sendo o plimêj'ro digito excedente menor quê 5' todo o êxcesso selá

;;;;i.rã"; caro cont-rá.io nã""ia " árreaondamento do dlgito antêrior para mais e os demais itens

excedentes suPrimidos.
8.4.A guantidadê minima de unidadês a ser cotada' por item' não deverá ser infelior a 1009 da

êstimativa dêtalhada .o "ori""po.a..rtê 
Termo de Reierência - Anêxo I. DisPosiÇâo êm contrário

não desc1assifica autoÍraticamente a proposta apênas o rêspectivo item será. desconsiderado'

8,5,À Proposta devêrá ser redigida em língua portuguesa e êm moeda nacional' elaborada com

cLatezat sem alternativa", *"i", emendas e/ou entrelinhas' Suas folhas rublicadas e a última

datada e assinada pero responsÀvel, com indicação: do valor total da proposta êm argalismos'

dos prazos de entrêga oo 
"it"'çao, 

das condiçóês de pagamento' da sua validadê que não poderá

ser infêlior a 60 d1as, e ártrà" informaÇóês e obserra!ões Pertinentes que o licitante julgar

necêssáÍias.
8,6.Existindo discrepância entlê o preÇo unitário e o val-or total' lesultado da mu

ào p."ço unitálio peia guantidade, o preÇo unitário prevalecerá'
B.7.Fica êstabelecido gue havêndo divergência de pÍeços unitários para um mesmo

serviço, Prêvalecerá o de mênor valor'
prod ou



8.8.No caso de alteraÇão necessária da proPosta feita pelo Pregoeilo e sua Equipe de Apoio,
decolrente exclusivamente dê incorreÇóês na unidade dê medida utilizadâ, observada a devida
proporcionalidade, bern como na multiplicaÇáo ê/ou soma de vâIores, prevalecelá o valor corrigido'
8.9.A não indicação na ptoposta dos prazos de êntrega ou execuÇão, das condiçóês de pagamento
ou de sua validade, ficará subentêndido quê o licitante aceitou integralmente as disposições do
ato convocatório e, portanto, sêráo consideradas as determinações nele contidas para as lêfêridas
exigências não sendo suficiente motivo Para a desclassificação da proposta'
8.1ó,É facultado ao licitantê, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, desdê
que esteia devidamente preenchido.
8.11.Nas IicitaÇôes para aquisj-Ção de mercadorias o participantê indicará a oligem dos produtos
ofertados, Ã êventual falta da referida indicaÇão não desclassifi-cará o licitante.
8.12,será desclassificada a ploposta que deixar dê atender as disposiÇõês deste instrumento '
8,13.Fica facultado ao licj.tante a aprêsentaÇão da Proposta também em mídia, ou seja, em cD ou

PENDRIVE.

9.0.DÀ EÀBILITÀÇÁO
9.1.Os documentos necessátios à habilitaÇão dos licitantês, deverão sel apresentados em 01 (uma)

via, dentro de envelopê lacrado, contêndo as seguintês indicaÇões no anverso:

PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO.

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

oooor/2022

9.2. PESSOA JURÍDICA:
9.2.1.Prova de inscriÇão no cadastro Nacional de Pessoa Julldica - CNPJ'

9.2,2.ProvadeinscriÇãonocadastlodecontribuintesestadualoumunicipal,relativoàsededo
licitante.
9.2.3.Ato constitutivo, êstatuto ou contrato social em vigor, devidamentê reqistrado, em se

tratando dê sociêdades comerci.ais, e, no caso dê sociêdades por aÇões, âcomPanhado dê docrmentos

de eleiÇão dê seus adminislradores ' InscriÇão do ato constitutivo' no caso de sociedadês civis'

"àoipu.,ftua" 
de prova de dirêtoria en exercício' Decreto de autorizaÇão' em sê tratando de empresa

ou ;ociêdade eltrangeira em funcionamênto no Pâís, ê ato de rêgistro ou autolizaÇâo para

ir.rciorra*errto expedido pelo órgão compêtentê, quando a atividade assim o exigir' Registro
comerclal, no caso de emplesa índiviaual ' Estas exigências náo se aplicam ao licitantê que'

ã"ánã" a.'êtapa de credenciamento no certame, já tenha apresentado de forma regular nos termos

dopresenteinstrumentoconvocatório,areferidadocrnêntaÇãosolicitadanestêsubitem.
9.2.4.BalanÇopatrimonialedemonstraÇôescontábeisdoúltimoexe!cÍcj'osocial,jáexigíveise
àpresentados ,rã tot 

" 
da lei, com indicaÇão das páginas corrêsPondêntes do livro diário êm que

omesmoseencontra,bencomoapresêntaçãodoscompetêntestermosdêabelturaêencêrrahento.
assj.nados por Profissional habititado e devidamente registrados na junta comelcial competente'

vedada a sua substituição por balancetes ou balanÇos provisórios' Tratando-se de êmpresa

constituída há menos ae urr áno, ou aquela quê ainda náo tenha realizado o fechâmento do seu

;;;;;it. ano de existênci. ,tã pt"'o leqal, poaerá apresentar o Baraço dê Abertula assinado por

profissional. habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente '

9. 2 . 5. Reqularidade para com a Eazenda iederal - Certidão Neqativa de Débitos Rêlativos aos

fributos Federais e à DÍvida Ativa da União'
9,2.6.Celtidões negativas das Eazendas Estadual ê Municipal da sede do licitante' ou outro

eguivalênte, na forma da lei.
9.2 .7 , Comprovaçao ae regufariaade relativa ao Fundo dê Garantia por Tempo de ServiÇo - FGTS'

apresentando o respectÍvo certificado de Regularidade fornecida pela caixa Econômicâ Fêdera1'

9.2.B.prova de inexj.stência de débitos inaáimplidos perante a (IustiÇa do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Nãg"ti.ru de Débitos irabalhistas CNDT, nos termos do Tltu1o VII-À da

ConsolidaÇão das Leis do Tríalho, aProvada pelo Decreto-Lei n'5'452' de 1" de maio de 1943'

9. 2 . 9. DêclaraÇão do licitante: de 'cumprimánto do disPosto no Art' -7"' Inciso XxxIIL da

constituiÇão Eederal' - Afi. ;;, riciso ü, da Lei 8'666/9-3; de superveniência de fato inpêditivo
no que diz respeito a participaçào na licitaÇão; e de subnêter-se a todas as cláusulas e

lonaiçoes do prãsente in!trunenio coovocatório' conformê nodêIo - Anêxo 1r'
9.2,1o.certidáo negativa à. ralcn.i. ou concordata expedida pêlo distribuidor da sede do

ii.iturra", no máxúrio 3O (trinta) dias da data plevista para aberturâ das propostas'

9.2.11,Comprovaçáo de capacidade dê desempenho anteriàr satisfatório' dê ativj'dade igual ou

assêmelhada ao objêto a. fl.-it"ça., feita àtrawés dê atestado fornecido por Pessoa julldica de

dj reito público ou Privado.
g.2.72.Alvaxâ de locali.zaçào e funcionamênto e/ou declaração da Prefeiturâ do local da sedê da

Firna, informando que a mesma funciona no endereço mencionado nos documentos '

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÃO devêrá conter Ôs seguintes efemêntos:

os documêntos de HabilitaÇão dêverão sêl organizados na ordem descrita neste instnmento'
precêdidos Por um índice correspondente' podêndo ser ap resentados em original, por qualquêr

processo de cóP ia autenti.cada por cartório competêntê, pe 10 Pregoeiro ou menbro da EquiPe de

Àpoio ou Publicação em órgão da imP rensa oficial, quando fo! o caso. Estando Perfeitamente

leg lveis, sem conter borrões, rasulas' emeÍtdas ou entrelinhas, dentro do Prazo de vafi

ence rrados em envelope devidamente Lac lado e indêvassávêl. Por se! apenas r1ma formalida

visa faci.Iitar os tlabalhos, a ausência do referido lndice não inabilitará o licitante.



9.4,A falta de qualquer documento exigido, o sêu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticação pêlo Pregoeiro ou mênbro da Equi.Pe de Àpoio
ou da publicaçáo em órgão na imprênsa oficial, â aprêsentaÇão dê documentos de habifitaÇão fora
do envelope êspêcifico, tornará o respêctivo Licitantê inabilitado. Quando o documento for
obtido via Internet sua legalidadê sêrá comprovada nos endereços eletrônicos correspondentes.
poderá sêr utilizada, a critério do Pregoêiro, a documentaÇão cadastral de fornecedor, constante
dos arquivos do ORC, para complovação da autenticidade de elementos aplesentados pelo licitante,
quando for o caso.

sejam os PrêÇos ofeÍecidos

10. O.DO CRÍTÉRIO PÀRÀJI'IGÀMENTO
10.l.Na seleÇão inicial das propostas para identificação dê quais irão Passal a fasê dê lances
vetbais e na classificação finaI, observadas as exigênci-as ê procedimentos dêfj'nidos neste
j-nstrumento convocâtório, será considerado o critério dê menol prêÇo apresentado para o

correspondente item.
10.2.Hãwendo i.gualdade dê valores entre duas oll mais propostas êscritas, e aPós obedecido o

disposto no Ãrt. 3", § 2', da Lei 8.666/93, a classificação inicial para a fasê dê lances
verbais, se fará através dê sorteio.
1O.3.Na presênte licitaÇão - fase de lances -, será assegurada como crj-tério de desenpate,
preferênaia de contrataÇáo pala as Ínicroempresas e emPlesas de pequeno porte'
iO.a.pa." efeito do disposto neste instnmênto, êntende-se por empate - fase de lancês -, aquelas

situaÇõesemqueaspropostasapresentadaspelasnicroempresasêempresasdepequenoportesejarn
iquais ou até 05t (cinco por cento) superiores ao melhor PreÇo'
lo.s.Ocorrendo a situaçãO dê empate - fase dê lances - conformê acima definida. plocede'_se-á
da sequinte forma:
lo.5.l.Amicloempresaouempresadêpequenoportemâisbêmclassifi.cadaseráconvocadapara
apresêntar nova Ploposta no nÉximo ae o! (cinco) minutos após o êncellamento dos lances' sob

pêna dê preclusão
10,5.2,Não ocorrendo a contrataÇão da microempresa ou empresa de pequeno porte, na fôrma do item

anterior, serão convocadas as deÍnais remanescentes que por ventura se enquadrem na situaÇâo de

empate acima definida, na orden dê ctassificaÇão, Pala exerclcio do mesmo dileito;
ro.s.:.r.ro caso de equivalência de valores aPlesêntados pelas mlcroemplesas e êmpresas de pequeno

pora. qr" se encontiem no intervalo estabelecido como situaÇáo de êmpate' será rêelizado solteio
àrrt.. áfu" para que se identifiquê aquela que primeiro poderá apresentar melho! oferta'
10.6.Na hipótese de não-contrataçáo nos termos acima previstos' em que foi obsêrvada a situaÇão

de êmpate L assegrrado o tratamento difelenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o

oUj.tà fi.iauao será adiudicado em favor da Proposta original-mênte vencedola do certame'

10.?.AsituaçãodeêmpaEe-fasedêlances-,naformaacirnadêfinida'somentêseaplicará
quanao a melhor oferta inicial náo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pêqueno

porte.

11.0.DÀ ORDEM DOg TB,ÀE,ÀI.EOE

11.1.Para o recebimento clos envelopês e inÍcio dos trabalhos será obsêrvada uma tÔtêrância de

ii tqoirrr.l minutos após o horárió fixado' Encerrado o prazo para recebimento dos envêropês'

nenhum outro será aceito.
11.2.Declarada abêlta à sessão Pública pelo Plegoei!o' será efetuado o devj'do crêdenciamento

dos intêressados, Somente p".li.ip"ra atiwamente da Íeunião un representantê de cada licitante,
podendo, no entanto, sêr assistida po! qualquer pessoa que se interessal'
11.3.o náo compalecimento aá ..pt""à"ttt'ie de quàtquer dos Iicitantês não impedj'rá a efetivaÇão

da reunião, sendo que, a simples particiPaÇâo nêste certame implica na total aceitaÇáo de todas

as conaiçoes esEabéIecidas neste Instrumento ConvocatóriÔ e seus anêxos'

11.4.Em nênhuma hipótesê Será concedido plazo para a aplesentação dê documentaÇão e/ou

substituiÇão dos envefopes oi-ã. qr"iqr.. eleitento e*igldo. não apresentado na rêunião destinada

ao recêbimento das propostas de preÇos'
11.5.o Prêgoeiro recêberá de cadã representante os ênvêIopes Propostâ de PreÇos e DocrmentaÇão

e a declalaÇáo, separada oe qualquei dos envelopês' dando ciência de que cumpre plenamente os

reguisitos de habilitação.
11 . 6. posteriormente abrirá os envêlopes propostas dê PreÇos, rubricará o seu conteúdo juntanênte

com a sua EquiPe de Apoiá, 
-a""i"tindo-a's quanto à vatidade e cr''mplimento das exi'gências

constantes no instrumento cànvocatório e sotiãitará dos licitantes quê examinem a documentaÇão

neles cootidas.
11.7. Prossequindo os tlabalhos, o Pregoeiro analisará os docuhêntos e as observações porventura

formuladas pelos Iicitantes, dando-1hás ciência, êm seguida, da classificação inj'ciaI' indicando

a proposta de menor preÇo e aquêIas êm valores sucessj'vos e supêliorês em até dez pol cento'

relativamente à de menoNJÃ-pãt" cada item cotado' EnEretanto' se assim julqar necessário'

podêrá divulgar o rêsultado numa nova reunião'
11.8.Não havendo pala."ou itàrn tititudo pelo mênos três Propostas nas condiÇóes acima definidas'

serão classificadas as mefhores propostas subsequentes, até o máxj.rno de três, quaisquê! que

11. 9. Em sêguida, será dado inlcio à etapa dê apresentaÇão dê Lances verbais pêIos representa
ue deverão ser formulados de foEna sucêssIvate classificados, q

ntes
,êh
adas

é rio

dos licitantes inici almen
valoxes disti.ntos ê dêcres centes, a Pôrtir do autor da Propo sta de maior Plêço. Serão lêaliz

tantas rodadas de lances verbais quantas se fizelem nêcêssárias. Esta êtaPa Poderá

inte!lompj.da, marcando-se uma Dova sessão Pública Para cont inuidade dos trabalhos, a c

com o valor or
aprêsentar lance I

do Prêgoei lo.
11.10.Nâo serão aceitos Lances com valolês irrisórios' incompatÍveis
deveráo ser efêtuaclos em unidadê nonetária nacional' A desistência em

t



quando convidado pelo Pregoeiro, inplicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o colrespondente item cotado ê na nanutenÇão do úItino pleço apresentado, para
efeito dê classificaÇão final das propostas.
11.11,DecIarâda encerrada a etapa compêtitiva e ordênadas às propostas, o Pregoeiro examinalá a
aceitabilidade da prirlleira classi.ficada, quanto ao objeto e valo!, dêcidindo Ínotivadamente a

respeito.
11.12.Sendo acêitável a proposta dê mênor prêÇo, se!á aberto o envelope contêndo a documêntação
de habilitaÇão somente do licitante que a tiver formulado, para confirmaÇão das suas condiÇôes
habifitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento
convocatório, o licitante será dêclarado vêncedor, sêndo-lhe adjudicado o respectivo itêm,
objeto deste celtame, após o transcurso da competente fase lecursal, quando for o caso.
11.13.Se a ofetta não for aceitável ou se o licitantê não atender as exigência habilitatórias,
o Prêgoeiro examina!á as ofeltas subseguêntes, na ordem dê classificaçâo, verificando a sua

aceitábilidade e procedendo à habilitação do proponentê, e assim sucessivamênte, até a apuraÇão
de uma ploposta que atenda as disposiÇôês do instnmento convocatório'
11.14.Da reunião lavrar-sê-á Ata circunstanciada, na quaL serâo regj-stradas todas as ocorrências
e quê, ao final, será assinada Pelo Pregoeiro, sua Eguipe dê Àpoio e licitanEes presêntês'
11.15.ftn decorrência da Lei compleme rrtal 123/06, a comprovaÇão de regularidade fiscal e

trabalhista das micloêmpresas e enpresas de pequêno polte somente será exiqida para efeito de

assinatura do contrato, obsêrvando-se o sêguj-nte procedimento:
11.15.1.4s microemprêsas e êmpresas de pequeno porte, Por ocasião da ParticipaÇão nêsta
licitaÇão, deverão apresentar loda a documentação exigida para comprovaÇão de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumêrados neste instlumento para efêito de

HabilitaÇãoeintegrantêsdoênvelopêDocumentação,mesmoqueêstaâpresentêalqumarêstriÇão;
11.15,2.Havendo algr.ma restriÇão ni cornprowaÇão da rêgularidadê físcal e tlabalhista, será

asseguradooprazode05(cinco)diasúteis,cujotermoinicialcorrêspondeláaomomêntoemque
o ti;itante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual Perlodo, a critério do oRc, pâra a

regularizaÇão da documentaÇão, paga;ento ou parcelamento do débito' e êmissão dâ êvêntuais
cê;tidóes negatj.vas ou positivas com efeito de cer!idão nêgativa;
11.15.3.A nãã_regularizaÇão da docrmentação, no plazo acima previsto, inplj.cará decadência do

direitoàcontrataÇão,senprejulzodassanÇÕesp!êvistasnoÀrt'81'daLeiS'666/93'sendo
facuLtado ao oRc convocar os ]icitantês remanescêntes, na ordêm de classificação, para agsinatuÍa
do contrato, ou revogar a licitaÇão.
11.16.Os documentos apresentados Pelos licitantes no crêdênciamento e os êlementos constantês

dos envelopes proposta de preÇos á Documentação que foren abertos, serão retidos pêIo Plegoeiro
e anexados aos autos clo processo. No mesmo contexto, o ênvelope Documentação, ainda taclado, do

licitantedêsclassificadoouquênáoloqrouêxitonaetapacompetitivaguenãoforretiradopor
seu reprêsenlante lêgal no pr;zo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de honologaÇáo do

plesente celEÉrme, se!á sumariamente destluído'

12.O.DO CRITÉRÍO DE ÂCEIÍÂBIúIDÀDE DE PREçOg

12.1'HavêndopropostaoulancevencedorcomvalorparaorespectivoitêmrelacionedonoAnêxoI
- Termo de Referência - EspecificaÇões, na coluna códigoi
12.1.1-Com indÍcios que Co;duzam a lrna presunÇão lelativa de inexequibi l idade, peto critério
definido no Art. 48, rr, da Lei 8.6667!3, êm taI situaÇão' não sendo possívet a imediata

confirmaÇão,poderáserdadaaolicitanteaoPortunidadededemonstrarasuaêxêquibilidade'
sendo-lhefacultadooprazode03(t!ês)diasútêispa'acomprovalaviabilidadêdospreços,
conforne parâmetros do mesmo Art. 48, IÍ, sob pêna de desconsideraÇão do item'
12 .2 , Salienta-se que tais ocorrências não desciassificain automaticamente a proPosta, quando for
o caso, apenas o iten colrespondente'

13.0.DOg RECURSOS

l3.l.Declaradoovencedor,quafquerl-icitantepodêrámanifêstarimediataemotivadamentea
intenção de fecorrer, observ;do-;e o disposto no Art' 4o' rnciso xvrrl' da Lei 10'520/02'

13.2.o acorhimento do reculsã irnportarã a invalidaÇão apenas dos atos insuscêtlveis dê

aproveitanênto '
13.3.Afaltademanifestaçãoimediataemotivadadolici.tanteinportaráadecadênciadodireito
dê recurso e a adjtldicaÇão do objeto da licitaÇão pêIo Pregoeilo ao vencedo!'

13.4.Decididos o" ...r."o"i a áutoridade superiár do oRc fará a adjudicação do objeto dâ

IicitaÇáo ao proPonente vencedol '
13.5.o recurso será dirigid; à autoridade superj.or do oRC, por intermédio do Pregoêiro, devêndo

ser protocoliz.ao o otigi.táf, nã horários- normais de expedientê das 08:00 as L2:00 horas'

exclusivamentê no seguintê endêreÇo: Av. Presídente João Pessoa, 4? - centro - Mogeiro - PB.

14. O.DÀ IIOMOTOGÀÇÃO E ÀD"T'DICÂçÃO
14.1.concIuldo a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a document

dê habi.IitaÇ ão e obsêrvados os recursos porventura interPos tos na forma da ]êgislaçáo vigre

o Pregoeiro êmitira relatório conclusivo dos trabalhos desênvolvidos no ceÍtalme, lemêtendo

autoridade superior do ORC, juntamente cÔm os elementos cons titutivos do Processo, nêcessá

à Àdjudicação ê Homolog ação da respectiva licitaÇáo, quando

14.2.À auto!idade supe rio! do ORC Poderá, no entanto, te
scordar e deixa! de homo.Logar, to
ro, revoga! ou considêrar nula a Lici

ndo em vista semPre a defesa
for o caso.

tal ou Pârci'altnente, o r
interesses do ORC, di
apresentado PeIo Pregoêi taÇão, desde que aPresentê

fundamentação exigida Pe

15.0.DO CONIRATO

la legislaçáo vigêntê, rêsguerdados os direitos dos licitantês.

u1

ô Ção
nte,
-o a
rios

dos
tado
vida



15.1.Após a hornologaçáo pela autoridade superior do ORC, o adjudicatárj.o será convocado pala,
dentro do prazo dê 05 (cinco) dias consêcutivos da data de recebimento da notificação, assinar
o rêspectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidadês permitidas
pela Lei 8.666/93, podendo o mêsmo sofrer alteraÇões nos termos definidos pela rêfêrida norma.
15.2.Não atendêndo à convocação para assinar o contrato, ê ocolrendo esta dentro do plazo de
validade dê sua proposta, o licitante perdêrá todos os direitos quê porventula t.enhâ obtido como

vencedor da licitaÇáo,
15,3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vêncêdor náo comparecer pâla assinatulâ do contrato
no prazo e condiÇões estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificaÇão e sucessivanente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor.
15.4.0 contlato quê eventualmente venha a ser âssinado pelo licitantê vencedor, poderá ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pêIo Contlatantê ou pol acordo entrê as

partes, nos casos previsEos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Arts. 't'1 , '18 e ?9, todos da Lei 8.666/93; ê realizado na forma de fornecimento parcelada.
15.5.O Contratado fica obiigado a acêitar, nas mesmas condiÇões concratuais. os acréscimos ou

sup!êssões que se fizerem nas compras, acé o respectivo linite fixado no Art. 65, S 1' da Lêi
B.à66/93. Nenhum acréscimo ou supressão podêrá excedêr o 1iÍíitê estabêlecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celêbrado êntre os contlaEantes'

de adi.mplemênto das obrigações
pelo ORC obedece!ão, conforme o

16. O.DÀS SÀNçõES ÀDMÍNrSrBÀTÍtrÀs
16.1'Quem'convocadodêntrodoprazodevalidadedasuaproPosta,nãocelebrarocontrato,
deixar de êntregar o., .p..s.rriut documentaÇão falsa exigida para o cêrtane' ensejar o

retardamento da êxecuÇão de sêu objeto, não rnantive! a proposta, falhar ou flaudar na execuÇão

do conlrato, compoftar-se de nodo i;idônêo, declalar inforÍnaÇões falsas ou cometel fraude fiscal,
garantido o direlto à anpla defesa, ficará impedido de licita! e contratar coÍn a Uniáo, Estados,
ói"trito Federal ou Municipios e, sêrá descredênciado do sistema dê cadastramentô unificado de

Eolnêcedotes sIcAE dO Governo Federal e de sistemas semelhantes mantj.dos po! Estados, Distrito
Eederal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
nestê Edital ê das dêmais corninações legais'
16.2.A recusa injusta em deixar de cumprlr as ob!igaÇões assumidas e prêceitos legais, sujeitará
o contratado, ga;antida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts' 86 e 87'

da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de nora de O,5t (zero vírgula cj'nco por cento)

aplicadasobreovalordocontlatopordiâdeatrasonaentrega'noinÍcioounaêxecuÇãodo
oijeto ora contratado; c _ nulta Oe íOt (aez por cento) sobre o valor contratado pê1a inexecuÇão

total ou parcial do contratoi d - simuLtanêamente, qualquer das Penalidâdês cabiveis
fundàmêntadas na Lei 8.666193 e na Lêi fO'520/02'
16.3.se o vafor da multa ou indenizaÇão devida não for lecolhido no plazo dê 15 (quinze) dias

ãpós a comunicaÇão ao contratado, será automaticamente descontado da pri.mêira parcela do

pàgamento a que o Contratado vier a fazel jus, acrêscido de iuros moratórios dê 1t (um po!

a"ito) .o nês; ou, quando for o caso, cobrado judj'cialmente'
16.4,Após a apLicaçãO de quaisquer das penalidádes previstas' realizar-sê-á comunicaÇáo êscrita
ao contratado, e Publicado ,t" i.pt"""t tfi"i"t, exclutdas as penalj'dades dê advêrtência e multa

de nora quando fo! o caso, cons!àndo o fundamento legal da puniÇão' informando ainda que o fato
será registrado e Publicado no cadastro colresPondentê'

1?.0.DÀ COMPROVÀÇÁO DE EXECÍ,ÇÃO E RECEBT ENAO DO OBJETO

LT.l.Executada a presente contratação ê obsêrvadas as condiÇõês

pactuadas, os protedinentos e prazos pala recêbel o seu objeto
caso, a aisposiçõês dos Àrts' ?3 a ?6, da Leí A'666/93'

18.O.DO PÀGÀMENTO

18.1.O pagamento será realizado nêdiante processo
procedinênlos adotados pelo oRc, da seguinte maneira:
tontados do periodo de adimplêmenEo
ia.z.o a"""tiborso máximo do perlodo, não será superior ao

o cronograna aplovado, quando for o

ade de rêcursos financêiros.
valor será pago ao Contratado enquanto

acordo êom
disponibiL id
18. 3 . Nenhum

regular e em

Para ocorler
observância às normas e

no prazo de trinta dias,

caso,
valo! do !êspectivo adinplemento, de

e sempre em conformidade com a

p

NXVPX

I

tituiÇão. o que vier â sêl dêterminado PeIa

endente de liquidaÇão qualquêr obrigaÇâo

financêira que the for impo§ta, en virtude dê penal idade ou inadimplência, a qual poderá ser

compensada com o pagamento pendentê, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza'

18.4,Nos casos de eventuais atrasos de pagamênto nos termos destê instxunênto, e desde quê o

Contrâtado não tenha concoarido dê alguma forma pa!a o atraso, será admitida a compensaçào

financeira, devida desde a datâ limite fj.xada pala o pagamento até a data correspondente ao

êfetivo pagamento da Parcela. Os encalgos moratórios dev idos em razáo do atraso no Pagamento
I, ondê: EM = encargos

serão calculados com utili
morâtó!Íos; N = núme.o de d
vP = valor dâ Pârce1a a se
(Tx + LOO) + 365, sendo Tx
sua faltâ, um novo lndice a

lndicê estabêIecido Para a

possa mais ser utilizado,
Iêgislação então en vigor.

zaçâo da seguinte fórmula: EM

ias êntre a data Plevista Para o pagamênto e a do efetivo Pâgamento;
lndice de compensaÇão financêira, assim aPulado:r pagai e I

percêntua1 do IPCA -IBGE acunulado nos úItimos dozê meses ou, na

dotado Pelo Governo FêderaL que o subst itua. Na hipótese do refelido
compensaÇão f inanceila vênha a sê! extinto ou de qualquer forma náo

sêrá adotado, em subs

19. 0.DO REAirUgrÀIlE!{'To
19.1.os prêços contratados são fixos e ilrêajustáveis no Prazo de um ano



19-2.Dentro do prâzo de vigência do contrato e mediântê solicitaÇão do Contratado, os preÇos
podêrão sofier rêajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variaÇão verificada
no ÍPCA-IBGE acumulado, tomando-se por basê o rnês dê aprêsentaÇão da rêspectiva proposta,
êxclusivamênte para as obriqaÇões iniciâdas e concluÍdas após a ocorrência da anuelidâde-
19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeilo, o interregno minimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeilos do úItiÍno reajustê.
19.4.No caso de atraso ou náo divulgaÇão do lndice de reajustamento, o Contratante Paga!á ao

Contratado a impoltância calculada pêIa últirna variação conhêcida, ]iquidando a diferenÇa
correspondênte tão logo seia divulqado o índice definitivo. Fica o contratado obrigado a

apresentar memória de cáIculo rêferente ao leajustamento de preços do valor renanescênte, sehpre
que este ocorrer.
i9.s,Nu" afêriçóes finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
19,6.Caso o lndice estabelecido pala reajustamento venha a ser exlinto ou de gualquer forma não

possa mais ser utilizado, será adotado, eÍn substituição, o que viel a sel determinado Pela
IegislaÇão então eÍrl viglor.
L9:7,Na ausência dê previsáo 1ê9aI quanto ao indicê subsEituto, as pa!tes elegeráô novo Índice
oficial, para reajustamento do preço do valor !êmanescente, po! meio de termo aditivo'
19.8.o reajuste poderá ser realizado Por apostilamento'

20.O.DÂS DTSPOSTçõES GERATS

20,1.Nos valoles apresentados pê1os ticitantes, já deverão êsta! incluídos os custos corn

aquisiÇão de materiãl, mão-de-obra utilizada, irnpostos, encarlJos, fretes ê outlos çnre venham a

incidir soble os resPectivos preÇos.
20.2.45dúvidassurgidasapósaapresentaÇáodaspropostaseoscasosomiSsosnesteinstrumento,
ficarão única e exclusivanente s;jeitos a interpretação do Pregoeiro, sêndo facultada ao mesmo

ou a autoridade supetior do oRc, ern quafquer fase da licitaçáo, a promoÇão de diligência
destinada a esclarecer ou a complenênta! a instruÇão do processo'
2O.3.para dirinir controvérsiai decorrentes destê certanê, excluído qualquêr outro, o foro
competentê é o da Comarca de Itabaiana'
20.4.NãoserádevidaaosproponentêspêlaelaboraÇãoe/ouapresentaçáodêdocumentaÇâorelativa
ao celtame, qualquer tipo de indênização'
20.5.Nenhuma pessoa fÍsica, ainda que credenciada po! procuraÇão legat' poderá rep!êsentar nais

de uma LicitanEê.
20.6.À presente licitaÇão somentê poderá vir a ser revogada por lazÕes de interesse público

decorrentedefatosupervenienEedevidarnêntecomplovado'ouanuladanotodoouêmparte'por
i-Iêgalidade, de ofÍcio o, foi pao'ot"ção de terc;iros' mediante parêcel escrito ê devidêmentê

fundamentado.
20.?.Caso as datas Previstas Para a realização dos evenlos da presente licitaÇão sêjam dêclaradas

feriado e não havendo ratifi caÇão da convocaÇão, ficam transferidos automaticanente para o

plineilo dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteaiormentê previstos'
to de palalisar a20.8.0 oRc Por conveniência adm

tratação, cientificando devidamênte o Contratado'qua lquer têmpo a execuÇão da con
g.oecairá do direito de impugnar Perante o ORC no§ ternos do pre§ente instrume nEo, aquelê

inistrativa ou técnica, sê lesêrva no direi

20.
que, tendo-o aceitado sem objêção,

am hipóte

Mogeiro

venha a apresentar, depois do jutgâmento, falhas ou

se êm I comunÍcad o não terá efeito de recurso.

PB, JaneLÍo de 2022

FLAVÍ EBSON JO

Preg eiro oficial

irregularidades que o viciar



ÀNAXO

TERMO

I PREGÁO PRESENCIA! NO OOOO1,/2022

ESTÀDO DÀ ilnlÍaÀ
PREE'E I IIT'RÀ MT'NICTPÀ'. DE I.ÍOGEÍRO

co'qssÂo PERIaNENAE DE LÍCÍIàÇãO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÀBÀ FORNECIMENTO DE LUBRÍEÍCANTES
DESTE MUNICÍPIO.

a finalidadê de definir, técnica
a contrataÇáo em teIa.

são:

UNTDÀDE qI,À}IIIDàDI
LITRO 9600

L28

DE REEERÊNCIÀ EsPEcÍ ErcÀÇÕEs

1.0. DO OB,TETO

1.1. constitui. objêto desta 1j.ci-tação:
E coMBúsrrvErs PARÀ FRorA DE vEÍculos

2.0.irusItFlcÀTÍlrÀ
2 , 1 . Considerando as nêcessidades do oRC, tem o prêsênte termo
e adequadamênte, os procedimentos necessários pala viabilizar
2.2.À; calacterÍsticas e especificaÇões do objeto ora licitado

i c6ico 
- SOI,INÀ COMI'}I

2 :DÍ ESEL COMI'I,í

3
-lom

sEL S10 ],ITRO 160000i
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-14I0001
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11

-í-r,coor LITRO
UND

UND
O DE FREIO DOT 3 sOOMI,.

LEO DE EREIO DOT 4 sOO!.{L'-- iSL"o ile MoroR iswao-ffiÀiõnü-corl zõi' i BÀLDE ;

- exr,oel
BÀLDE ;

IDúú:co zowto EMBALÀGEM coM 2oL 201

IDúU],1 Eo ee nlsÀraen{ cotí 2oL
i UND

,l-,"4!PE
BÀÍ,DE

60
ÀRÀ D]!IgÃo HrDRÁuLrcÀ ATF 11, '

âRLA 32 EMBAI,AGEM COM 2OI

3. O.OBRTGAçôES DO CONTRÀIÀDO
3.1.RêsPonsabilizar.sê por todos os ônus e obrigações concêrnentes à 1egj.s1aÇão fisca]., civiI,
tributá;ia e trabalhista, bem como por todas as dêspesas e compromissos assr.midos, a qualquer

titulo, perante seus folnecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado'
3.2.Subsiituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresêntarem

alteraÇões, detêriorâções, irnperfeiçoes ou quaisquer irregularidades discrepântes às exigências
do instrumento de ajuste pactuado, ainda quê constatados aPós o lecêbimento e/ou pagamênto'

3.3,Não transferir a outrem, no todo ou en parte, o objeto da contrataÇão, salvo mêdiantê Prévia
e expressa autorizaÇão do Contratante '
3.4.l,Íanter,duranteavigênciadocontratoououtrosi.nstrumentoshábeis,emconpatibilidade
ãà. ." oriiquçôes assurnidas, todas as condições de habiritaÇão e qualificaÇáo exigidas no

iã"p".tioo pio""""o licitatóÍio, apresêntando ao contratante os documentos necêssálios' sêmprê

que sol icitado.
3.5,Emitir Nota Ej.SCaI collespondente à sedê ou fiIiaI da emprêsa qlre aplesentou a documentaÇão

na fase de habi litação.
3.6.ExecutartodasasobrÍgaçõesassumidascomobservânciaamêlhortécnicavigente,enquadlando-
sêr rigorosêmente, o"naiJ--ào" precêitos legais, no!-ÍnÉrs e especificaÇões técnicas

correspondêntes .

I!.O.DO CBIúRIO DE ÀCEIIÀBIL,IDÀDE DE PREçOS

a.i,i".,"rrao ploposta ou lancê vencedor com valo! para o respectivo item refacionado acina' na

coluna código:
4.1.1'comindlciosqueconduzamaumapresunÇãorelativadeinexequibilidade,pe]-ocritéri.o
definido no Art. 48, rr, àa lei a.666/93, em tal situaÇão. não sendo Possivel a imediata

confirÍnação,Podêráseraadaaolicitanteaopoltunj.dadededêmonstrarâsuaexequibilidade,
sendo-rhe facurtado o p."rá d" 03 (três) dias úteis para comprovar a viâbilidade dos prêÇos'

conforme parâmetros clo mesmo Art' 48, IÍ, sob Pena de desconsideraÇão do item'
4.2.SaLienta-se que tais o"à..ên"i." não desclàssificam autonaticamentê a ploPosta, quando for

o caso, apenas o item corlesPondente '
a.3.os Lances verbais serão ãfetuados êm unidade monetária nacional'

)12 sRÀXÀ PÀTÀ CHÀSSI EMBALAGEM 2OKG.

5. O.}PDEIP DÀ PROPOSTÀ

5.1.É parte intêgrante destê Têrmo de Rêferência o modelo dê ploposta de preÇos correspo ente,

podêndo o licitante apresentar a sua Proposta no próprio modelo folnecido, desde qu

devidamente preenchido, conformê faculta o instrumênto convocató!io Anexo 01.
§eJa

DIACRIMI}IÀÇàO

]-ITRO

4

2

2

I
9
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EgIÀDO DA BÀ
PREEITORA UT'NICIPÀú DE }D@IRO

coMrssÃo PER!ÍÀIrENTE DE LrCrrÀçÃO

ÀIIEXO 01 ÀO TENMO DE REFERÊNCTA - PROPO§TÀ

PREGÃO PRESENCIÀL N. OOOO l /2022

PROPOSTÀ

REF.: PREGÀO PRESENCTAT NC OOOOL/2O22

oBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA pÀRÀ FORNECÍMENTO DE LUBRIEICÀNTES E COMBUSTTVEIS PARA FROTA DE

VEÍCULOS DESTE MUNICÍ PIO.

PROPONENTE :

Prêzados sênhorês,

Nos termos da licitaÇão eÍn êpígrafê, aPlêsentamos Proposta conforme abaixo:

VALOR TOTAI DA PROPOSTA ' R$

PRÀzo - Item 5.0:
PÀGAMENTO - ften L8'0:
VAÍ,IDÀDE DÀ PROPOSTA - Item 8'0:

Rêsponsávê1

CNPJ

ÚIIii[IE
I,Í TRO

I LITRO

II TRO

T'NIÍ.

160 0

480

f,ND 
-_i{D_

BÀI,DE
grloí
BÀIDE

UND

BÀLDE
BA],DE

/ de de--

QI,AIIIID1DE
96000

128000



FOLIIÀ 01/02

ESTÂDO DÀ
PBEEITURÀ !.!T'NI CT PÀ,. DE !,IOGEIRO

COÀGSSÃO PERT4ITENTE DE LIC:TÀçÁO

À}IEXO II - PEEGÁO PRESENCIÀL 8O OOOOL/2O22

MODELOS DE DECLÀRÀÇÔES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOOOT/2022
PREFEITURÀ MUNTCIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNP.J

3.0 - DECIÂXÀÇÃO de submete!-se
convocatório.

a todas as cláusulas ê condições do correspondentê instrumento

L.O - DECIÀRÀÇÃO dê cumprimento do disposto no Art. ?o, Inciso xxxtIl, da CF - Àrt' 27' Inciso
v, da Lei 8.666/93 '

oproponenteacimaqualificado,sobpenasdaLeieemacatamêntoaodisPostonoÀrt.Toinciso
xxirri au constituiÇáo Fêderat, Lei t,854, de 2? de outubro de 1999, dêclala não possuir em seu

quadrodêpessoal,funcionári.osmenolesdedêzoitoanosêmtrabalhonoturno,peligosootl
insalubre J ,r.^ ^..,or"" de dezesseis anos, en qualquer tlabalho; podendo existir menolês, a

partir de quatorze anos, na condiÇão de aprendiz na forma da l-egislaÇão vigente'

2.0 - DECLARÀÇÃo de superveniência de fato impedj'tivo no que diz respeito a ParticipaÇào na

LicitaÇão,

Conforme exigência contida na Lea 8.666/93, Art' 32, §2o, o proponente acima qualificado' declara

não haver, a-té a presente data, fato inpeditivo no que diz rêspeito à habilitação/participação
na presente Iicit;ção, não sê encontlanáo ern concordata ou estado fal.imentar, estando ciente da

obrigatoriedade de informar ocorÍências posteriores. Ressalta, ainda, não êstar sofrendo

pã".iia"a" de declaraçáo de idoneidade no ânüito da administ.aÇão FedêraL, Estadual, Municipal

ãu do oistrito Fedelal, arcândo civil e criminalmênte pê1a presentê afirmaÇão'

o proponente acima qualificado declara ter conhêcj_mento ê

r."p.clirro instrumento convocatório e submeter-se as condiÇões
aceitar todas as cfáusulas do
nele estipuladas.

Local e Data -

NOME /ASS INATURÀ/ CÀRGO

Rêplesentante legal do ploponênte '

OBSERVÀÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO

\-r-='.---

SER EIÀBORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITÀNTE' OUÃNDO EOR O CASO



(identificaÇão complêta do representante do licitante), como rêprêsentante devidâmentê

REF.: PREGÃO PRESENCIAI N" OOOOT/2022
PREFEITURÀ MUNICÍPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNP,J:

4.0 DECLARAÇÃO de êlaboração indêpêndênte de proposta.

constituido de (identificaÇão completa do Iicitante
(Iicitante/consórcio), para fins do disposto no item 7

OOOOL/2022, declara, sob as penas da 1ej-, em especial
que:

EOLBA 02 / 02

do consórcio), doravantê denominado
,1. do Edital do Pregào Presência.I no
arl. 299 do Código Penal Brasileiro,

para participar do Pregão Presencial n" 0000]./2022
indiretêmente, comunicado ou discutido com qualquêr
Pregão Presencial no 00001/2022 antês da adjudicaÇão

ou

o

a) a proposta apresentada para participar do Prêgão Presencial 1" OOOOI/2022 foi elaborada de
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da ploposta não foi, no todo ou em Parte,
dileta o indiretamênte, informado, discutido ou recêbido de qualquêr outlo Participante potencial
ou de fato do pregào Presencial. t" 00007/2022, por quaLquer mêio ou pol qualquer pessoai

b) a intênção de apresentar a p.oposta elaborada para participa! do Prêgão PresênciaI no

OOOOT/2022 não foi informada, discutida ou recebida dê qualquer outro particj.pante potencial ou
de fato do Pregão Presencial n' 00001,/2022, por qualquer mêio ou Por qualquêr pessoa;

c) que não tentou, por qualquer neio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potenciaL ou de fato do Prêgão Prêsencial no OO00f/2022 quanto a participar
ou não da referida licitaÇão;

d) que o conteúdo da proposta aPresêntada
não será, no todo ou em parte, direta ou
outlo participante potencial ou de fato do
do objeto da Íeferida licitação,

e) quê o conteúdo da proposta aprêsentadâ para párticipaÇão do Pregáo Prêsencial n" OOOOI/2022

náo foi, no todo ou êm parte, direta ou indiretamente, discutido ou recêbido de gualquer
integlantê da Prefêitura uunicipal de Mogeiro antes da abertura oficiaL das plopostas; e

f) que está plenanente ciente do têor e da extensáô dêsta declaração e que detén plenos podêrês

e informações para f j rÍniá-la.

Local e Data

NOME /ASS ]NÀT IRÀ/ CÀRGO

Representante .legal do proPonente

OBSERVAÇÀO:
ÀS DECI.ARAÇÕES DEVERÃO SER EIÀBOBÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, OUÀNDO FOR O CASO'



ESTâDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREEEITT'RÀ T'Í'NICTPÀI DE I'IOG?IRO

cor,EgsÃo PEnraÀENfE DE LrcrrÀçÁo

ÀIIEXO III - PREGÃO PAESENCTAT N" OOOO1/2022

MODELOS DA DECLARÀÇÀO DE REGU]ÀRIDADE - HÀBILITAÇÃO

REF.: PREGÀO PRESENCÍÀL N" OOOOT/2022
PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEÍRO

PROPONENTE
CNP.]

1.0 - DECIÀR AÇÁO DE REGULARIDADE para habilitaÇão prêvisto no Àrt, 40, Inciso vII, da Lei
t0.520 /02 .

o proponênte acima quaLificado, declara, êm conformj.dade com o disposto no Àr!. 4o, Inciso vII,
da-Lêi 10.520/02, que está apto a cumprir p1ênamentê todos os rêquisitos de habil-itação exigidos
no respectivo i-nstrumento convocatólio que rege o certâmê acima indicado'

Local e Data.

NOME,/ASS ÍNATURÀ/CARGO
Rêpresentante lega] do proponente.

OBSERVAÇÃO:
À DECI.ARAÇÃO DEVERÁ SER EI.ABOBÀDA EM PAPEL TTMBRÀDO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CÀSO.



*

ESTÂDO DÀ BÀ
PREEETN'B.À MT'NICTPÀI DE I.IoGIEIRO

coMlssÃo PEnr.nNENrE DE LrCrTÀÇàO

ÀllExo w - pREGÀo PREAENCTA! No 00001/2022

MINUTÀ DO CONTRÀTO

PREcio PRESENCTÀ! N" 00001/2022
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N. PP OOOO1/2022

cot(IRAEo N": ..../...-CPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREEETTUBÀ MUNICIPAI DE

MOGEIRO E ,, PARA FORNECTMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE

]NSTRUMENTO NA FORMA ABÀIXO:

Pelo presentê instrumento de contrato, de un lado Plefêitura Municipal de Mogeiro - Av.
presidente João Pessoa, 47 - Cêntro - Mogeiro - PB, CNP.T n' 08.866.501/0001-6?, neste ato
reprêsêntada pefo Prefeito Antonio ,rosé Ferreira, Brasileiro, Solteiro, Emplesalio, residente e

dornicilj.aao na sitio Pintado de cina, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPF n" 840,199,644-91,
Carteira de Identidade no 3360118 SSPPA, dor:avante sinplesmente CONTRÀTANTE, e do outlo lado

., CNP,I n' ., neste ato lePresêntado
por .... residente e domiciliado rrâ .'..r
cPF no . Carteira de Ídentidêdê
as partês contratantes assinar o presênte
seguintes:

CIJ(USUT.À PRIüETRÀ - DOS EONDIüEN'TOS :

Este contrato dêcorre da licitaÇão modalidade Pregão Presencial n" 00001/2022, processada nos

teEnos da Lei Eederal no 10.520, de 17 de Julho de 2OO2 e subs idiariamentê a Lej. Federal no

8.666, de 21 de Junho de L993; Lei Complementar no 123, de 14 dê Dêzerlülo de 2006, Dêcreto
Municipal n" 016, de 10 de Noveíüro de 2oo6; e legislação pertinente, consideradas as altêraÇões
posteriores das refêridas normas.

contrato,

CIÁÚST'LÀ SEq'NDÀ - DO OB.'ETO:
o presênte contrato tem por objeto: coNlRÀTAÇÃO _DE EMPRESA PARÀ FORNECIMENTO DE LUBRTEICÀNTES E

coúBusrÍvErs PARA FRorA DE vEÍcul,os DEsrE MUNÍCÍPro.

doravantê simplesmente CONTRÀTÀDO, decj.dilah
o qual se regerá pelas ctáusulas e condições

acoldo com as condiÇões êxplessas neste
técnicas correspondentes, procêsso de
e instruÇõês do Contratantê, documentos
contlato, indepêndente de tlanscriÇãoi e

O fornecinento deverá ser executado rigorosanente de
instrumento, proposta ap!esentada, especificaÇões
IicitaÇão modalidade Pregão Presencial ^" OO0O7/2022
esses que ficam fazendo Partes integrantes do plesente
será realizado na forma parcelada.

CLÁI'SuI,À TERCEIRÂ - DO VAIOR E PREçOS:

o valor total destê contrato, a base do preÇo proposto, é de RS "' ("')

CU(USUÍÀ QUÀRfÀ - DO REÀiT'SIÀIIENTO ET't SENTIDO ESTRIIO:
Os preÇos contratados são fixos e irÍeajustáveis no prazÔ dê um ano'
oen-tro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do contratado, os preços poderão

sofrer reajuste após à interregno de um ano, na mesma proporÇão da varlaÇão velificada no ÍPCA-

ÍBGE acumulado, tonando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta, êxclusivamente
para as obrigaÇões iniciadas ê concluldas após a ocor!ência da anualidade '
üos reajustes subsequentes ao primej-ro, o interregno mínimo dê um ano será contado a pâ!ti! dos

êfêitos financej-ros do ú1t.imo reajuste.
No caso dê atraso ou não divulgaçá; do Índice de leajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a impoltância calculada pela última variaÇão conhêcida, Iiquidando a difelenÇa correspondentê
tao iogo seja divulgado o Índice definitivo. Ficâ o Contratado obriqado a aprêsêntal meroóÍia de

cáIculá refárentê ao reajustamento de preços do valor remanescênte, sêmpre que êste ocolrer.
Nas aferiÇões finais, o indicê utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o dêfinj'tivo.
caso o indice estabelecido para reajustamênto venha a sê! extinto ou de qualquer forma náo possa

mais ser utilizado, será adotado, ê; substituj-ção, o que viêr a ser determinado pela legislaÇáo
êntão êm vigor.
Na ausência- de prêvisão Legal quanto ao indicê substituto' as partes elegêrãÔ

oficial, para reaiustamento do preÇo do valor remanescênte' por mêio de têrno adit
O leajuste poderá se! rêalizado por apostilamentÔ'

i.vo.
ndicê



crÁusu!À QlrÍrÍrÀ - DÀ DoÍÀÇÃo:
Às despesas correrão por conta da seguineê dotaÇão, constante do orÇamento vigente:
Recursos Próprios do Municlpio de Mogeiro: LEI I'4UNICIPÀL N" 358/2021 02.010 GÀBINETE DO PREFEITO
02010.04.722.2002.2003 MÀNUTENCAO DAS ÀTIVIDÀDES DO GABINETE DO PREFEITO 02.O2O SEC. DE

ADMINISTRÃÇÃO E PIÂNEJAMENTO 02020.04.722.2003.2006 MÀNUTENÇÂO DÀS ÀTIVIDADES DÀ SEC DE ÀDM E

PIÀNEJÀM 02.O3O SEC DE EDUCÀÇÃO, CULTURA, ESP, LÀZER E TURISMO 02030.72.722.2006.2948 I''ANUTENCAO

DÀ SEC. EDUCÀÇÃO, COLT, ESP, LAZER E TURISM 02 . 04O SEC. MUNICIPAL DE SÀUDE-FMS
o2o4o-to.t22.ooo4.2920 MÀNUTENÇÃO DÀS ATTVTDADES DÀS SECRETÀRIÀ DE SAÚDE 02.050 SEC. DE ACAO

socrÀL/El4AS 02050.08.243.2008.2940 MANUTENÇÃO DÀS ÀTTVTDADES DO CONSELHO TUTEIÀR
02050.08.244.2008.2040 I4ANUT. ATIVIDÀDES DA SEC. DE ACAO SOCIÀL 02.O7O SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE,
PESCA E PECU 02010.20.L22.2010.2066 MÀNUT. ATIV. ÀDM. DA SEC. DE AGRIC. E MEIO ÀMBIENTEO2.OSO

SEC. DE INDUST. COMERCTO E INFRA ESTRUTURA 0208A.15.452.2009.2073 MANUTENCAO ATIVIDADES
ÀDMINISTRÀTIVAS DÀ SEINFRÀ 02.140 SECRETARIA DE EINêNCÀS 02140.04.I23.0004.2088 MANUTENÇÃO DÀS

ÀTIVIDADES DA SEC DE FINANÇÀS
3.3. 90.30.00.00 MÀTERTAL DE CONSUIjO

CI.I(USUÍ,A SEXTÀ - DO PÀGà}IENTO:
O pagamênto será efetuado mediante procêsso legular e êm observância às normas ê procedimentos
adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocolrer no prazo de trinta dias, contados
do pêrÍodo de adimplemento.

cT.ÁI,guI.À SÉTD{A - DO PRÀZO E DÀ VIGúNCIÀ:
o prazo máximo dê entrega do obieto
hipótesês previstas no Art. 57, S 1o,
da emissão do Pedido de ComPra:
a - Entrega: Imediala.
À vigência do presente contrato será
considerada da data de sua assinatura

ora contratado, que admite pÍorrogaÇão nas condiçôes e
da Lei 8.666,/93, está abaixo indicado e será considerado

determinada: até o final do êxercícj.o financeiro de 2022,

CIáUSI'LÀ OITÀ.\IA . DÀS OBRIGAÇõES DO CONÍRÀÍÀNTE:
a - Efetuar o pagamento lelativo ao fôrnêcimento efêtivamente realizado, de acordo com as
respectivas cIáusulas do presente contrato;
b - proporcionar ao Conttatado todos os meios necêssários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qua]quer irrêgularidade encontlada quanto à qualidadê de Ploduto
fornêcido, exêrcendo a mais amp]a e completa fiscalizaçáo, o que não eximê o Contratado dê suas
responsabilidades contratuaj.s e legais;
d - Designar replesentantes com atribuiÇóês de Gestor e Eiscal deste contraEo, nos termos da

norma vigênte, espêcialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, respectj.vamênte,
permitida a contrataçâo de terceiros para assistência e subsídio de informaçóes pertinentes a

essas atrj-buiÇões.

cIÁUsuI.A NONÀ - DÀS OBRIGAÇóES DO CONTR,ÀTADO:

a - Executar devidamente o fornecirnento desclito na Cláusula corlespondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabêIêcidos para o lamo de atividade relacionada
ao objêto contratual, com obselvância aos prazos êstipulados;
b - R;sponsabi Iizar-se por todos os ônus e obrigaçóes concernentes à legislaÇão fiscal, civi1,
tributá;ia ê trabalhista, bem como por todas as despesas ê compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedorês ou terceiros em razão da execuçáo do objeto contlatado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pêlo Contratante, quando da execução do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;
J - pêrnitir ê facilitar a fiscal.i,zação do Contratante devendo prêsta! os informes e

esclarecimêntos solicitados ;
e - Será responsável pelos danos causados diretamentê ao Contratante ou a terceilos, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essâ lesponsâbilidade
a fiscalizaçâo ou o acompanhamento pelo órgão inte!êssado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumênto, sem

o conhecimento e a devida autorizaÇão expressa do ContraEante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇões assumidas,
fodas as condiçôes dê habilitâÇão e qualificaÇão êxigj.das no respectivo processo licitatólio,
apresentando ao Contratante os documentos nêcessários, semple çIle solicitado'

ctárrgrrr.À DÉcDaÀ - DÀ À!TERÀÇÀo E REscrsÃo:
Este contrato poderá ser alterado corn a dêvida justificâtiva, unilateralmente pelo Contratantê
ou por acordo entrê as partes, nos casos previstos no Àrt, 65 e sêIá rescindido, de pleno
dir;j.to, conformê o disposto nos Arts. 71, 't8 ê 79, todos da Lei 8'666/93'
o Contlatado fica obrigado a acêitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões quê sê fizêrem nas comptas, até o resPectivo limite fixado no Art. 65, § 1' da Lei
8.i66/93. Nenhum acréscimo ou supressão podelá exceder o Iimite estabetêcido, salvo as supressõea
rêsultantes de acoldo celebrado êntre os contlatantes.

ctÁI,suúÀ DÉCII4 PRN@IRÀ - DO RECEBIIGNIO:
Executado o presêntê contrato e observadas
os plocedimentos e Pritzos Para recêbêr o

as condiÇões de adimplemento das obriqações pac das,
seu objeto pêIo Contratante obedecerão, con

caso, às disposiçôes dos Arts. ?3 a 76, da

CIáUSULÀ DÉCITÂ SEGI'TDÀ - DAS PENÀUDàDE9:

Lei 8. 666/93.
o



À recusa injusta em deixar de ct]Inpri! as obrigações assumidas e preceitos legais, sujêitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 87, da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa dê mora dê 0,5E (zero vlrgula cinco po! cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na êntrega, no inlcio ou na execução do objeto ora
contlatado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou
parcial do contrato; d - sj.mul taneamente, qualquer das penalidades cabÍveis fundamêntadas na
LeL 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
Se o valor da multa ou indênizaÇão dêvida não for rêcolhido no prazo dê 15 dias após a comunicaÇão
ao Contratado, será automaticamente descontado da prirneila parcela do pagamento a que o
contratado vier a faze. jus, acrescido dê juros moratórios de 1t (um por cênto) ao mês, ou,
quando fo! o caso, cobrado judiciaLnente.

ct liusu!,À DÉcD'À rERcErRÀ - DÀ coMPENsÀÇÃo Ert{At{cErRÀ:
Nos casos dê êvêntuais atrasos de pagamento nos te!Ínos dêstê instrumênto, e desdê que o Contratado
não tenha concorrido dê alguma forma para o atraso, será admitida a compenaação financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamênto até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atlaso no pagamento serão calculados com
utilizaÇâodaseguintefórmula:EM=NxVPxI,onde:EM-encargosmoratórios;N=númêrode
dias entre a data prêvista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
ser paga; e I = indice de compensaÇão fj.nanceira, assim apurado: I = (Tx + 1.00) + 365, sendo TX

= percentuaf do IPCÀ-IBGE acr.urulado nos últimos dozê meses ou, na sua fa1ta, um novo lndice
adotado pêIo Gove.no Federal que o substitua. Na hipótêsê do referido índice êstabelecido para
a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer fonna não possa mais ser utilizado,
sêrá adotado, em su.bstituição, o que vier a ser dêtêrminado pela legisLaÇão então em vigor.

cuíúsur.À DÉcDÀ QuÀRrÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questôes decorrentes destê contrato, as partes elegem o Eoro da Comarca de
Ítabaiana.

E, por estarêm de pleno acordo, foi lavrado o
assinado pelas partês e por duas testemunhas.

presênte contrato ern 02(duas) vias, o qual vai

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de dê

TESTEMUNHÀS

PELO CONTRÀTÀDO


