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o órgão Rêalizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 0I . I 6 6 . 5 0 1 ,/ 0 0 0 1- 6 7 , doravante
denoDinado siEplêsDentê ORC, torna públ-ico para conhecÍmento dê quantos possam j"ntêlêssar que

fará realizâr através do Pregoêiro Oficial assessorado por sua Equipe de Àpoio, as 13:00 horas
.io dia 11 de Fevereiro de 2A22 no endereço acima indicado, ticitaÇão na modalidâde Preqão
Presencial o" ooaA2/2022, tlpo Ínênor preço, ê sob o regimê de tarefâ; tudo dê acoldÔ com este
instrumento ê em observância â Lei Eedêral n" 10.520, dê 17 de Julho dê 2002 e subsj.diariamênte
a Lêi Fedêra1 n.8.666, de 21 de .runho de 1993; Lei Comp.Lêmentar n'123, de 14 de Dêzemlcro de

2006; Decreto Munic.ipal n. 016, dê 1O de Novembro dê 2oo6; e legislaÇão pêrtinente, considêlâdas
as afteraÇões posteriorês das rêferidâs normâs; conforme os critérj-os ê procedimentos a seguir
dêfinidos, objetivando obter a ineLhor proposta para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESÀ PARÀ SBRVIÇO DE

LOCAÇÃO DE TRÀTOR 4X4 COM GRÀDE ARADORÀ HIDAULICÀ COM 16 D]SCOS, PARA ÀTBNDER À DEMÀNDÀ DE

CORTÉS DE TERRÀS DA SECRETAR]A DE AGRICULTURÀ DESTE MUNICIPIO.

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presênte licitação: CoNTRÀTAÇÀO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÁO DE

TRATOR 4X4 COM GRÀDE ARÀDORÀ HIDÀULÍCÀ COM 16 DISCOS, PARÀ ATENDER A DEMÀNDA DE CORTES DE rERRÀS

DÀ SECRETARIÃ DE ÀGRICULTURÀ DESTE MUNICIPIO.
1.2.À§especifi-caÇõesdoobjetooralicitado,encontram.sedevidamentedêtalhadasno
corrêspondênte Termo de Rêferência - Anexo 1 deste Instrumênto'
1.3,A àontrataÇão acima descrita, quê se!á processâda nos termos deste instrumento convocatórlo,
especificaÇõêstêcnicasêinformaÇõescomplementarêsquêoacompaDham'quandoforocaso'
;rstifl.a-"., pela necêssidadê da dêvida efetivaÇão de sêrviÇo para suprir dêmanda êspecifica -
óonrnaraÇÃo DE EMpRESA pARÀ sgRvrÇo DE LoCAÇÃo DE TRÀT6R 4x4 CoM GRADE ARÀD6RÂ ItrDAULrcÀ coM 16

DIsCos,PARAÃTENDERÀDEMANDADECoRTEsDETERRASDÀSECRETÀRIADEÀGRICULTURÀDESTEMUN]CIPIo
-, considerada oportuna ê impr:êscindivel. bem como re1êvantê medida de interesse público; e

ainda, pela necessidade de desenvolvimento de açÔes continuadas pâra a promoÇão de atividades
pertinentes,visaDdoàmaximizaÇãodosIêculsosemlê14Çáoaosobjêtivosproglâmados,obsêrvadas^asdiretrizesemêtasdefinidasnasferramentasdeplanejamêntoaprovadas.
1.4.Sa1ientâ-se que na referida contratação, nào será concedido o tlatamento difêlenciado e

"i^pilri.uao 
pu.á u" Microemprêsas e Empresas de Pequeno Porte, nos têmos das disposiÇóês

"o.rtid"" 
no Ãrt, 4?, da l,ei àomptemêntal no 123/2oo6t por não enquadlar-se nas hipótêses dos

incisos I ê IIL do Àrt. 4g, cómo também, não sêr oportuno aplicar a exigência facultada no

inciso tI, do mesmo artigo, visto estarem presentes, isolada ou s imultaneamentê, as situaçôes
previstas'no inciso 1II, do Àrt. 49, todos do referido diploma fegat. Eica, no entãnto, assegurado

u Mr. spp o tratamêntô difer:ênciado e simplificado previsto nos demais Àrtigos do Capitulo V.

sêção I, da Lei ôo. 123106.

2.O.DO LOCÀ! E DÀTÀ E DÀ IIdPUGNÀçÃO DO EDrlÀ!
2.1.os envelopês contendo a documentaÇão telativa à proposta de preÇos e-a habilltaÇão para

êxêcuÇão ao ot;eto desta licitaÇâo, deverão ser êntregues ao Pregoeiro até as 13:00 horas do

aia ti ae Eeveieiro de 2022, oo endereço constante do preârbulo desle instrumeoto ' Neste mesno

loca].,dataêhoráÍiosêrárêalizadaasessãÔpúblicaparaaberturadosrefêIj-dosênvelopes.
2.2.InformaÇôês ou esc.larecimentos sobrê esta ticitaÇáo' serâo prestados nos horários normais

de expediênter dâs o8:Oo as 12:Oo horas' E-mail:
licitacaomogêiroGuol . com. br/ conpras . cotacoes @outlook ' com '
ã.ã.O,.rufqrui pessoa - cidadáo ou licitânte - podêrá solicitar esclarecimêotos' providências ou

i.prlrru.'o att convocatório deste certame, se manifestada pôÍ êscrito e dirigida ao Pregoeiro,
at; ó2 (dôis) dias úteis antes da data fixada para recebinento das propostas'
2.4.Cabê:.â ao Pregoêiro, auxil.iado pelos sêtores responsávêis pêfa efaboraÇão deste ato

convocatório e sêus anexos, decidir sobre a pêtiÇão no prazo de alué 24 (vinte e quatro) horas,

consideradô da dâta êm quê foi devidamentê rêcêbido o pêdido'



2.5.À respectiva pêtiÇão será âprêsêntada da seguinte forma:
2.5.1.Protocolizando o original, nos horários dê expediente
seguinte endereçoi Àv. Presidentê Joáo Pessoa, 47 - Cêntro -

acirÀa indicados, exclusivamente no
Mogeiro - PB.

3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2

.DOg Et EUEiTTOS PÀR.À LICITÀÇÃO

.Aos participantes, serão fornecj-dos os sêguintes elementos i

.1.ANEXO I - TERMÔ DE REFERÊNCIÀ ESPECTETCÀÇÔES;

.2.ÀNEXO TT - MODEIOS DE DECLARÀÇÔES;

.3.ANEXO III - MODELO DE DECLÀRÀÇÃO DE REGULAB.IDÀDE - HABILITAÇÀO;

.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRÀTO.

.A obtenÇão do Edital podêrá ser: feita da seguintê forma:

.1.Junto ao Pregoêiro: gratuitamênte; e

. 2. Pêlos sites : wrÀ'w.mogeiro. pb. gov, br/Iicitacoes ; www. tce. pb. gov, br.

4. O.DO SUPORTE LEGAIJ
4.1.Esta licitação rêqêr-se-á pela !ei Eedêral n' 10.520, dê 1? de Ju1ho dê 2002 e

sub§ idiariamente a Lei Federal n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complêmentar n' 123, de 14

de Dezenbto dê 2006; Dêcreto Municipal n' 016, dê 10 de NoveÍiblo de 2006; e legistaçâo pertinentê,
considêradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazêndo partes integrantes
deste instmmênto, indêpêndente de transciiçâo.

5.0.DO PRÀZO E DOTÀÇÀO
5.1.O prazo máximo para a êxecuÇâo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as

nêcessidades do oRC, e quê admite prorrogaÇâo nos casos previstos pela Lêi 8.666/93, está abaixo
indicâdo e será consldêrado a partir da assinaturâ do cÔntrato:

Inlcio: Imediato;
concfusão: 10 (dêz) meses.

5.2.O serviÇo setá executado de acordo com âs especificaÇões dêfinidas no cor:rêspondentê Termo

de Referência1, anexo a este instrunento.
5,3,O prazo de vj.gência do correspondênte contrato será detêrmj.nadô: até o final do êxêrcicio
fj-nanceiro de 2022, considerado da data de sua assinaturâ; podendo ser plorrogado nos termos do

Ãrt. 51, da Lei 8.666193'
5.4.As dêspesas decotrêntes do objeto dêste celtame, colrêrão por conta da seguinte dotaÇão:.

Recursos eróprios do Municlpio áe Uogeiro: LEI MUNICIPAL 358/2021 02.070 SEC. AGRIC, MIiIO

AMBTENTE, pEStA E PECU 020?0.20.60e.1030.2938 DrsrRrBurÇÂo DE HoRAS MAQUÍNAS PABA coRTE DA TERRÀ

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA

6. O.DÀS CONDf,çõES DE PÀRrrCrPÀÇão
6.1.o§proponêntesquêdesêjarempalticipardesteceltamêdeverãoentregaraoPlegoeilodois
envelopÀs iechados indicandó, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS ê DOCUMENTÀÇÃO, devldamente
identificados, acompanhâdos da rêspectiva dêc1aração de cumprimento dos requisj.tos de

habilitaÇão, oos termos dêfinidos nêste instrumento convocatório'
6.2.A participaÇão neste celtame é aberta â quaisquer interessados, inclusive as Microernplesas,
Empresas de Pequeno Portê e Equiparâdos, nos temos da 1êgislaÇão vigente'
o.ã.llao poaeraÀ participar os interêssados que 5ê encontrêm sob o regimê fafimêntar' emp!êsas

estrangeiras que não funcionem no país. nem âqueles que tenham sido declarâdos inidônêos pafa

licitar ôu contratar com a Admi.nistraÇão Pública ou que êstejam cumprindo a sanÇão de suspênsão

do direito de lic.itar ê contratal com o ORC.

6.4.Os Iicitantes quê desejarem ênviax seus ênvelopes Proposta de Plêços e DocumentaÇão vÍa
postal - com Àviso àe Recebimento AR -, devêrâo lemetê-Ios em têmpo hábil ao êndereÇo constânte
ào preâmbulo dêste instrumeoto, aos cuidados do prêgoêiro - F1avlâno Clebson Àraújo. Não sendo

rigãrosarrente observadas as êxigências dêste item, os ,.espêctivos envelopes não sêlâo aceitos e

o Íi.it"nt., portanto, desconsiderado parã efeito de participaÇão no certame'
6.5.Quando observacla a ocorrência dâ entreqa apenas dos ênvelopes junto ao Prêgoeiro' sem a

pernãnência de rêpresêntante crêdenciado na rêspectiva sêssáo púb1ica, fj.cârá subêntendido que

à ticitante abdicou da fase dê lances verbais'
6,6.É vedada à participaÇão em consórclo'

7.0.DÀ REPRESENTÀÇÃO E DO CREDENCIÀ}'SNÍO

7.1.O licitante dêverá se apresêntar, para credenciamênto junto ao Pregoêiro' quando for o caso'

atravésdêumrepreseotante,comosdoci].'nêntosqueocr:êdenciamaparticipardestêprocedimento
licitatório,inclr]sivêcompodêrêspaIafoImulaÇãodeofertaselancêsverbais.Cadalicitante
credênciêráâpenasumrepresentantequêsêIáoúnicoadmitidoaintervirnasfasesdocêrtame
na forma prevista neste instrumento, pãdendo sêr substituido postêriormente pÔr outro devidamente

credenciado.
i.z.euru o credenciamento dêveráo ser âp!êseotados os sequintes documentos:

? . 2 . 1 . Tratando-se clo rêpresêntante legai: o instrumento constitutivo da êmprêsa na forma da Lei'
q,.r"aão foa o casor devidamente registrado no órgão competente, no quaf êstejam exprêssos sêus

ioàãr." pu.u exercêr direitos e assumi_r obrigâÇões êm.iêcorl]ência de taI investj-dura,
'1 .2.2.'ltaLaida-se de procurador: a proculâÇáo por instrumento púb1ico ou pârticular da qual

constêm os necessários poderes para formula! vêrbaImênte lancês, negoclar preÇos, fiÚnar
declaraÇões,desistirorupaa"ut'tttasrazõêsdêrecursoêpraticartodososdemâisatos
pertinentês ao cêltamê; acompanhada do correspondênte ínstrunento dê constituiÇão da empresa,

qr']ando for o caso, que .o.p.o.," os podêres do mandantê para a Ôutorga. Na hipótêse de procuração

lãju pu.ti.rf". aerrà"a sei reconhecida a firna êú ê'rtório do lêapêctivo sigtratário '



?,2,3.O representante lega1 e o procurador deverâo identificar-se apresentando documênto oficial
que contenha foto.
7.3.Estês documêntos deveráo ser entreguês ao Pregoêiro - antes do inicio da sessão púb1j-ca -
em original, por qualquêr processo de cópia autênticada por cartório compêtênte, pelo Pregoêiro
ou membro da Equipe de Apoio.
?.4.À não apresêntaÇáo ou ainda a incorreÇâo insanáveI de qualquêr dos documentos de

cledênciamento impedirá a participaçâo ativa do represêntante do licitante no presêntê certame-
Esta ocorrência nâo inabilitará sumariamente o concorrente, apênas perderá o direito a

manifêstar-se nâs correspondentes fasês do processo licitatório, Para tanto, o Plegoeiro receberá
tegularmente do referido concotrente seus envelopes, declaraçôês e outros elemêntos necessários
à participação no certame, desde quê apresentados na forma definida neste instl\.,mento.
7.5.Nomomento de abertura da sêssáo pública, cada licitante, por internédio do seu represêntante
devidamêntê crêdênciado êntregará ao Prêgoelro, êm separado de qualquer dos envelopês, a seguinte
documentação:
? . 5. I . DêclaraÇão de ElaboraÇão Índependentê de Proposta - Anexo 1I.
7 . 5. 2. Declaração dando ciêacia de quê cumprê pfenamente os requisitos de habilitaÇão, confoEne
modelo - Í\nexo IIl; e
7 . 5. 3 . Comprovação de que o licj-tantê sê enquadra nos têImos do Art. 3o da Leí 123/06, se fÔI o

aaso, 
"ar.rdo 

considerado microenpresa ou empresa dê pequeno porte e rêcebeDdo, portantÔ,
tratamento diferenciâdo e simplificândo na forma definida pela 1êgis1aÇão vigente. Taf
comprovaÇão podêrá se! fêita através da apresentaÇâo de qualquer uln dos seguintes documentos' a

criiério do licitante: a) declaraÇão êxpressa formâlmênte assi-nada por profissional da área
contábi1, devidamente habilitado; b) certldão simplificada emitida pê1a iunta comer:cial da sedê

do licitantê ou êquivalente, na forma da 1êgislaÇâo pertinênte. A ausência dâ referida declaraÇáo
ou certidão simplificada, apenas neste caso para comprovaÇâo do enquadrahento na foflna da

legislaÇão vigenle, não é suliciente motlvo para a inabilitaçáo do licitantê, apenas pelderá,
duiante o presênte certame, o dj-reito ao tlatamento diferenciadô ê simPlificado dispensado â ME

ou BPP, previstos na Lei 123/06:
?.5.3.1.ô Pregoêiro poderá promover diligêôcia, na forma do Art' 43, § 3"' da LeL 8'666/93'
destinada a esclarecer sê o t.icitante é, de fato ê dê dirêito, coDsiderado microêmplesâ ou

empresa de pequeno porte.
l.6.QuandooSênvelopêsPropostadePrêÇoseDocumentaçãoforemenviadosviapostal,a
docnmêntaÇáo relacionada nos j-iens 't.5.1, '1 ,5.2 e ?.5.3 deverá ser apresentada dentro do envêIópe

Proposta de PreÇôs.

8.0.DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

8.1,À proposta devêrá sêr apresentada êm

seguintes indicâÇôes no anverso:
01(uma) via, dêntro de envelope facrado, contendo as

PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS _ PREGÃO PRESENC]AL N". AAAO2/2022
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS deverá conter os sêguintês elementos:

8.2.Propostaê]aboladaemconsonânclacomasespecificaÇóesconstantesdêsteinstrumentoeseus
elementos_Ànêxor-,êmpapeltilibradodaemprêsa,quandoforocaso'assinadaporseu
representantê lega1, contê;d; no correspondente itêm cotado: discriminacãÔ e outras

caractelisticassenecêssálio,quantidadeevalolesunitárioetota]-expressosemâlgalismos.
g.3.será cotado um único prêço pára cada j.tem, com a utilizaÇão de duas casas decimais. IndicaÇão

êm contrário êstá suieita a co;rêÇão obselvando-sê os sêguintes critérios:
8.3.1.Ea1t4 de digitos: serão acrescidos zeros;
8.3,2.Exces§o de digitos: sendo o primeiro digito excedente me[or que 5' todo o êxcesso será

supri.lao, caso conúário haverá o árredondamenio do digito antelior pâra nais e Ôs demais itêns
êxcedêntes suPrimidos.
8.4,4 Proposta deverá sêr redigida em lingua portuguesa e em moeda naciona]' elaborada com

clarêza, sem al-ternativas, rasur;s, êmendas e/ou entrelinhas' suas folhas rubricadas ê a ú1tima

datada e assinada pelo respànsávei, com indicação: do valo! total da proposta em algarismos,

dos prazos de entrêga "" .i.."ia", das condiÇões de pagamento' da sua validade que não poderá

ser infêrioÍ a 60 dias, e outràs informaÇÕes e obsêrvaÇóes pêrtinentes que o licitante iulgar
nêcessárias,
S.5.Existindodiscrepânciaentreoprêçounitárioêovalortotal'resultadodamultiplicaÇão
ào p..ço unitário pela quantidade, o preÇo unitário prêva1êcerá'
8.6.Fica estabêIêcido gue havendo divergência de preÇos unitários para um mesmo ploduto Óu

sêrviço, prevalecêrá o de menor vafor'
8.J.No caso dê altêraÇão ".."""a.iu 

da pioposta fêita pelo Pregoêiro e sua Equipê de Àpoio'

decorrente exclusivamente àa i'111otttçot" ná unidade de medida utilizâda' observada a devida

proporcionalidade, bern como lia multipricaçao e/ou soma de valores' prevafecerá o valor corrigido'
8.8.A nâo indicaÇão na proposta dos- prazos de entrêqa ou exêcuÇão' das condiÇóês de pagâmento

ou de sua validade, fic.ra '"'fãnte"aiào que o licitante acêitou intêgralúentê as disposiÇões do

ato convocatório ê, portant; ;rào consiàetaaas as dêtermj'nações nele contidas para as refêridas

."igá".i." não sendá suficiênte motivo para a desclassificaÇâo da ploposta'

8.9.É facurtado ao licitante, aprêsentar a propôsta no prôprio modeLo fornecido pelo oRc' desde

quê esteja devidamente preenchido '



8.1O.Nas IicitaÇõês para aquisiÇão de mêrcadorias o participante indica.á a origem dos produtos
ofertados. Ã eventual fafta da rêferida indicaÇão náo dêsclassificará o licitante.
8.11.Será dêsclassificada a proposta quê deixar de atender as disposiÇões deste iostrumento.
8.12,Fica facultado ao licitante a aptêsentaÇáô da propostâ tanbém êín mídia, ou sêia, êm cD ou

PENDRIVE.

9.0.DÀ HÀBrLrrÀÇào
9.1.Os documentos necessários à habilitaÇão dos licitantes, dêvêrão ser aprêsêntados ên 01 (uma)

via, dentro dê envelopê lacrado, contendo as segulntes indicaÇões no anversÔ:

PREEEITURÂ MUNICIPAL DE MOGETRO

DOCUMENTAÇÀO _ PREGÃO PRESENCIAL N"
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONÉNTE

aaaa2/2022

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÃo deverá contêr os sêguintes êl-ementos:

9.2. PESSOA JURÍDICA:
9.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNP'I'
g.2.2.ptova dê inscrição no cadastro de contribuintes e6tadual ou municipâ1, relativo à sêdê do

licitante.
g.2,3.Ato constitutivo, estatuto ou contrâto social em vigor. devidamênte registrado, êm sê

tratando dê sociedades comêrciais, e, no caso dê sociêdades por aÇÕes, acompanhado dê docuftêntos

de eleição de sêus administradores . Inscrição do âto constitutivo, no câso dê sociêdades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exêrcício. Declêto de autorlzaÇão, em sê tlatando dê emplesâ

ou ;ociedade estrangeira em funcj-onamênto no Pais, e ato de registro ou autorizaÇãÔ para

funcionarnento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assirn o exigir. Registro
comercial, no caso de emprêsa indlvidual. Bstas exigências não sê aplicâm ao licitantê que,

quando da etapa dê credentj.arnento no certamê, já tênha apresentado de forna rêgular nos termos

áo pr."".rt. iDstrumento convocatórlo, a referida docrmentação solicitada nêste subitem.
g.2.4'aatançopatrimooialedemonstraÇõêscontábeisdoú1timoêxercíciosocial,jáêxigíveise
up..".ntudo" ,rã fot*" da fei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que

omesmosêeoconlIa,bemcomoapresentaÇãodoscompetentêstermosdêaberturaeencerramênto,
assinados por profissional habiiitado e devidamente registrados na junta comêrcial competente,

vêdada a iua substituição por balancetes ou balanÇos provisórios. Tratando-se de emPresa

constituida há menos de um àno. ou aquela quê ainda não tenha realizado o fechamento do seu

p.i*.i.oanodeexistêncianoprazolegat,poderáaprêsentâ!oBalaÇodêAbelturaêssinadopor
profissionat habilitado e devidamênte rêgislrado nâ iunta comêrcial competênte '.g.z.s.negularidadeparacomaEazendaFederal-cêItidãoNegativadeDébitosRêfativosaos

Tributos Federais e à Divida Ativa da União'
9.2.6.certidões negativas das Eazendas Estadual e Municipal da sede do licitantê' ou outro
equivalente, na forma da ]ei.
g . Z . t , co*p.o.r"çáo de regularidade r:elativa ao Fundo de Garantia por Tempo de sêrvlÇo - FGTS'

apresentando o lespectivo Certificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Federal'
9.z.g.prova de inê;istência dê débitos inadimplidos perante a Ju§tiÇa do Trabalho, mediante a

àpresentaçao de certidão Negativa de Débitos irabalhistas CNDT, nos termos do Tltuto vll À da

Consofidação das LeÍs do Tra'ba]ho, aprovada pelo Decreto-Lei n'5'452' dê 1" de maio de 1943'
g. Z , S. o..i..uçao do licitânter de 

-cumprimánto do disposto no Alt' ?o' rnciso xxxÍ1I' da

ConstituiÇão Federa.L - A:.í. 2'l' Inciso v, da Lei B'666193; de supêrveniência de fâto impeditivo
nà qr" ai, respêito à participaÇão na ficitaÇão' e de submeter-se â todas as c1áusulas e

conaiçoes do presente initrumento convocatório' conforme modêIo - Anexo II'
9.2.10.Certidão negativa de fatência ou concordata expedida pelo distribuidor dâ sedê do

licitante, no rnáximo 3o (tlinta) dias da datâ prevista para abertura dâs plopostâs'
9.2.11,Comprovação de capacidadê de desempenho antêrior satisfatório' de atividade igual ou

assêmelhada ao objeto aa ricJaçao, feita àtravés de atêstado fornecido por pessoa juridica de

di.rêi to púbIico ou Privâdo.
g.2.72,A]..aÍâ de localizaÇão e funclonamento ê/ou declaraÇáo da Prefeitura do local da sedê da

Eirma, informando que a mesma funciona no endereço rnêncionâdo nos documentos '

9.3,Os documêntos de EabilltaÇão devêlão sêr organizadÔs na ordêm dêscrita nestê instrumênto'

prêcedidos por um indice cor;espondênte, podêndo ser aprêsentados em origlnal, por: qualque!

Itã"ã""ã ã.'.opia autenticada pór cartório competente' pelo Pregoeiro ou medbro da Equipe dê

;;;i; ." publicaçáo ern orgao àa imptensa oficiar' quando for o caso Estando perfeitamênte

Iêgiveis. sen contêr rorroás, tu"tlru", êmendas ou entrelinhas' dentro do prazo dê validadê' e

êncerradosemênvelopedevldamentelacradoeindevassável.Porselapenasrrmaforma]'idadequê
visa facilitar os traba]hos, a ausência do referido indice não inabilitará o licitante'
9.4.4 falta dê quâIquêr documento exigido, o sêu vencimênto' a ausência das cópias devi"damente

âutenticadas ou das v.ias oriiinais pará autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio

ou da publicâÇão em Órgão tta" i^pret'sa oficial' a aprêsentação de documentos dê habilitaÇãÔ fora

do ênvefopê espêcífico, aoln.r'i ô rêspectivo liaitante inabilitado. Ouando o docmento for

obtido via rntêrnet "ru 
r"qãiiãua. serà comprovadâ nos endêreÇos eIêtrônicos corrêspondentes '

Podêrá ser utitizadâ, a ctiÉério do Pregoeiro' a documentação cadastlal de fornecedor' constante

dos arquivos do oRC, para ..^p.ã""ça. dá autenticidadê de elêmêntos apresentados pelo licitante,
quando for o caso.



10. O.DO CRTTÉRIO PÀRÀ .'I'LGÀ}'EIÍTO
10.1.Na sêfeÇão iniciaf das propôstas para identiflcaÇão de quais irâo passa! a fase de -Iances
verbais e na ctassificaÇão finaf, observâdas as exigências e procedimentos dêfinidos neste
instn]lnênto convocatório, será considerado o critério de mênor preÇo apresêntado para o
correspondentê item.
10.2-Havêndo igualdade de valoles êntre duas ou mais propostas êscritas, e após obedecido o

disposto no Art. 3o, s 2., da Lei 8-666/93, a classificaÇáo inicial para a fasê dê lânces
verbais, sê fará atrâvés de sortêio.
lO.3.Na presentê licitaÇáo - fase de lancês -, sêrá assegurada como critério dê dêsernPate,
plefêrência de contrataçâo para as microempresês ê empresas dê pequeno portê.
1O.4.para efeito do disposto neste instrumento, êntendê-sê por empate _ fase de lancês -. aquelas
situaÇões em que as propostas apresenladas pêfas microêmpresas ê êmpresas de pequeno porte sêjam
iguais ou até 058 (cinco por cento) superiores ao melhor prêço.
1ó.S.Ocorrendo a situaÇáo de empatê - fasê de lancês - conformê acima definida, proceder-sê-á
da seguintê forma:
10.5.1.A microêmpresa ou empresa dê pequêno porte mais bem classificada será convocada parâ
aprêsedtar nova proposta nô máximo de 05 (cinco) minutos após o encêrramento dos lances, sob
pena de preclusâo
10.5.2.Não ocolrendo a contrataÇâo da microempresa ou enpresa de pequeno porte, nâ forma do .itêm
anterior, serão convocâdas as demais remanêscentes que po! vêntura se ênquadrem na situação de

empatê acima definida, na ordem de classlficaÇão, para exerclcio do mêsmo direito;
10.5,3,No ca§o de equlvalênciâ dê valorês apresentados pê1as microêmpresas ê êmpresas de pequeno
porte que se encontiem no intêrvalo êstabelêcido como situaÇão de empate, será rêalizado sortelo
entre etas pala quê se idêntifiquê aquela que pr:lmeiro poderá apresêntar mêlhor oferta.
1O.6.Na hipôtese de não-contrataÇão nos termos acj-ma prêvistos, em que foi observada a situação
de empatê e assegurado o tratamênto difêrenciado a micloêmpresa ê empre§a dê pequêno portê, o

objêt; Iicitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certamê.
10.?.A sltuaÇão de enpate - fâsê de lancês -, na forma acima definida, somentê sê apficalá
quando a melhor oferta j,niciâL náo tiver sido apresêntada por microemplêsa ou empresa de pequeno

porte.

11. O.DÀ ORDEM DOS TR,ÀB,ÀÍ.HOS

11.1.Para o recebimento dos envelopes e início dos t]:abâIhos seIá obsêIvâda uma tolerância de

15 (quinzê) ninutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos ênvelopês,
nênhum outro sêrá aceito '
11.2.Dec1ar:âda aberta à sessão pública pelo Pregoeilo, será êfetuado o devido credenciamênto

dos interessados. Somente participará ativamente da reunião um reprêsentante de cada licitante,
podêndo. no entanto, sêr assistj'da por qualquer pessoa ql.le se interessar'
it.:.O rrao cornpatêclmento do representante dê qualquer dos Iicitantes náo j-mpedirá a efetivaÇáo
da reunião, sê;do quê, a sinples participaÇão neste cêltame implica na total aceitação de todas

as condiÇões estabelecidas nestê lnstllmento Convocâtório ê seus anexos'
11.4.8m nenhuma hipótese será concedido prazo pala a apresentaÇão de documentação e/ou
substituiÇáo do§ envelopês ou dê qualquêr elemênto êxiqido ê náo apresentado na rêunião destinâda
ao recebimento das pÍopostas de prêços.
11.5.O pregoelro re;ebêrá de cada rêprêsentante os envê1opes Proposta de P!êÇos ê DocumêntaÇáo

e a decJ-aração, separada dê qualquêr dos envêlopes, dando ciência de quê cuhpre plenâmentê os

requisitos de habilitaÇão.
ll.6.posteriormente abrirá os envêlopes Propostas de PreÇos, rubricará o sêu contêúdo juntêmênte

com a sua Equipe de apoio, confeiindo-a; quânto à validade ê cumprimento das êxigências
constantes no instrumênto convocatóriô e solicitârá dos licitantes que êxaminem a documentaÇão

nelês contidas.
11.7. Prosseguindo os trâba1hos, o Prêgoeiro anali_sará os documêntos ê as observações porventura

formuladas felos Iicitantes, dando-IhJs ciência, êm sêguida, da classj'ficaÇão inicial, indicando
a proposta de menor prêço e aquelas em valores sucessivos e superiores êm até dez por cênto'
relativamente à de menor valor; para cada item cotado. Éntretanto, se assim julgar necessário,
podêrá divufgar o rêsultado numa nova reuniáo'
ir.g.uao havándo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condiÇões acima definida6,
serão classificadas as mê-Lhores plopostas subsequêntes, até o máximo dê três, quaisquêr que

sejam os PreÇos ofêrecidos.
trig.em sàguida, será dado inicio à êtapa de apresentaÇão de lances verbais pelos rêpresentantes

dos licitântes inicia]mente classificados, que deverão sêr formul-ados de forma sucêssiva' em

valores distintos ê decrescêntes, a pattir do autor da proposta de mâior preÇo. serão realizadas
tantasrodadasdefancêsverbaisquantassefizêIêmnecessárias.Estaetapapodelásel
interrompida, marcando-se uma nova s;ssáo pública para continuidade dos trâbalhos' a critério
do Prêgoêiro.
11,10.Não setâo aceitos lances com valores irrisórios, incompatlveis corn o vafor orÇado, e

deverãoselefetuadosêmunidademonetárianacionaf'Adesistênciaenapresentarfanceverba],
quandoconvidadopefoPlêqoeiro,implicaránaêxcl-usãodolicitantêapenasdaetapadelancês
J.irui" pu.u o c;rresPondentê itêm cotado ê na manutenção do ú1timo preÇo apresêntado' pala

êfeito de classificaÇão fj.aa1 das proPostas'
11.11.Dêclaradâ encê!racta "-atipu 

à"*patitiva e ordenadas às propostas, o Pregoêiro examinará a

á".ia"Uifiaua" da primêira classificada, quanto ao objêto e va1or, dêcidindo mÔtivâdarnente a

respeito,
11.12.Seodo acêitáveI a proposta de menor preÇo, será aberto o êovelope contendo a documêntaÇáo

de habilitação somente cto licitante que a tiver formulado, para confj-rmaÇão das suas condiÇões

habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instn]mento



convocatório, o licitanie §erá declarado vêncedor, sêndo-fhe adjudicado o rêspectivo itêm.
objeto dêstê certanê, após o transcurso da competente fase recursal, quando fol o caso.
11,13.Se a oferta nâo for aceitávef ou se o licitânte não atender as exigência habilitatórias,
o pregoeiro êxamj-nará as ofeltas subsêquêntes, na ordem de classiflcaÇão, verificando a sua
aceltabilidade e procedendo à habilitaÇão do proponentê, ê âssim sucessivamêntê, até a apuraÇâo
dê uma proposta que atenda as disposiçôes do instrumento convocatório.
11,14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na gual sêrão legistr:adâs todas as ocor.rênc.ias
e que, aô fina1, será assinada pêfo Plegoeiro, suâ Equipe de Apoj-o e Iicitantes presentes.
11,15.8m decorrência da Lei complemet\tat 123/06, a comprovaÇáo de regularidade fiscaf e

tiabalhista das microempresas e empresas de pequêno por.te somênte será exigida pâra êfeito de
assinatura do contlato, obselvando-se o seguintê procêdimento:
11.15.1,À5 microenprêsas e empresas de pêqueno porte, po! ocasião da participação nêsta
Iicitaçáo, deveráo apresentar toda a docunentaÇão êxigidâ para comprovação de regularidade
fiscal e trabalhista, dêntre os documentos enumerados nestê instrumento para efeito de

HabilitaÇáo ê integrantes do envelope DocumentaÇão, mesmo que esta aptêsente alguma restriÇão;
11.15.2.Havendo alguma iêstriÇáô nâ comprovação da rêgularidade fiscat ê trabalhista, será
assegulado o prazo de 05 (cinco) dias útêls, cujo termo lnicial corrêsponderá ao momentô êm que

o licicante for declarado vencedor, plorrôgáveis por igual periodo, a critério do oRc, para a

regularizaçâo da documentaÇão, pagamento ou parcelamento do débito, ê emissão dâ evêntuais
certidões nêgâtivas ou positivas com efeito de certidão nêgativa;
11.15.3.A nãà-regularizaçâo da documentaÇão, no prazo acima prêvisto, inplicará decâdência do

direito à côntrataÇáo, sem prêjuizo das sanÇões plêvistas no Art. 81, da Lei 8.666193, sêndo
facultadô ao oRC convocar os licitantês remanêscêntes, na ordern de classificaÇão, para assinatura
do conl!ato, ou revogar a -[icitaÇào.
11.16.O§ documentos aprêsentados pelos licitantês no crêdenciamento e os elementÔs constantes
dos envelopes Proposta de PreÇos e DocuneotaÇão que forem abeltos, selâo retidos pefo Pregoeiro
e anexados aos auto§ do processo. No mesmo contexto, o envelope DÔcunêntaÇão, ainda lacrado, do

licitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não for retirâdo por

seu represêntantê legat no prazo de 60 (sessênta) dias consêcutivos da data de homologaÇáo do

presentê certame, sêrá sumariamente destÍuido.

12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PREÇOS

12.1.Havêndo proposta ou lancê vencedot com valor pala o respêctivo itêm rêlacionado no Anêxo I
- Termo de Rêferênci-a - Espêcificâçôês, nâ coluna código:
12,1.1,Con indícios que conduzam a uma presunção Iêlativa dê inexêquibi l idade, pêlo critério
definido no Art, 48, rr, da tei 8.666/93, em ta1 situaÇão, não sendo possivel a imediata
confj.xnação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade'
sêndo.lhe facuftado o prazo dê 03 (tlês) dias úteis pala complovar a viabilldâde dos preÇo§,

confoünê parâmetros do mesmo Art. 48/ 11, sob pêna dê dêsconsidelaÇão do item'
L2.2.SaIiánta-se quê tais ocoxrências não dêsclassificaln automaticanente a proposta, quando for
o caso, apeoas o itêm correspondente.

13.0.DOS RECT RSOS
13.1.Dêclaradoovêncedor.qualquerlicitantepoderámanifêstarimediataêmÔtivadamentea
intenção de lêcorrer, observando-se o disposto no Àrt' 4", Ínciso xVfII' da Lêi 10'520/02'
13.2.o acofhinento do rêcurso importará a invalidação apeDas dos atos insuscêtlveis de

aprovêitamento.
t:.3.a talta de manifestação inêdiata e motlvada do licitante inpoltará a decadência do direito
dê recurso e a adjudicaÇâo do objêto da licitaçâo pê1o Prêgoeiro ao vencedor'
13,4.Dêcididos os rêcurso§, a áutoridade supelior do oRC fará â adjudicaÇáo do objeto da

licitaÇáo ao ploponente vêncedor.
i i . s . o 

' ,u.,]r"à s;rá dirigido à autoridade superior do oRc, por interrnédio do Pregoeiro, dêvendo

".i 
pioto"orirado o ori;ina1, nos horários normais dê expediente das 08:00 as 12:00 hoias'

exch]si.vamente no seguinte endêreço: Av. Presidente João Pessoâ, 47 _ Centro - Mogeiro - PB'

1{. O.DÀ HOÀ{Or,OGÀÇÃO E ÀD,rlrDrcÀÇÃo
14,1.Conc1uido a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas' analisada a documêntaÇão

de habilitaÇâo e obsêrvados os recursos polventura interpostos na fÔrma dâ legisfaÇão vigente,
á-eràgo.iro-..itira retatólio conclusivo dos trabalhos desenvolvldos no certâme, rêmetêndo-o a

autoridadesuperiordooRC,juntamentecomoselementosconsti.utivosdoplocêsso,nêcessáIios
à Àdjudicação e HomologaÇâo da respêctiva licitaÇão' quando fo! o caso'
ia.21a autoriaade supãrior do oRô poderá, no êntanto, têndo êm vista sêmpre a defêsa dos

interessesdoORC,discordaredeixardehomofogar,totalouparcj-aImênte,orêsultado
aprásentado pêlo pregoêiro, revogar ou considerar nura a LlcitaÇão, desde que apresente a devida

fundâmentaÇão exigida peLa legislaçao vigênte' resguar'lados os direitos dos licitantês'

15. O.DO CONTRÀTO
ii.i.opa. a homologaÇãô pela autoridade superio! dÔ oRC' o adiudicatário será convocadÔ para'

dentro do pr.azo de 05 (cinco) dias consecuiivos da data dê recebimênto da notificaÇão, assinar

orespectivocontlato,quandofolocaso,êIaboladoêmconformidadecomasmodalidadespêrmitidas
p.1.-i"l 8.666/g3, podendo o nêsmo §ofrer a1têraÇôes nos termos dêfinidos pêIa referj-da norma '

15.2.Nãoatendendoàconvocaçáoparaassinalocontrato,eocorlêndoêstadentrodoprazode
validade de sua proPosta, o licitànte perderá todos os dirêitos quê porventurâ tênha obtido como

vencêdor da licitaÇão.



15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor nâo comparecer para assinatura do côntratô
no prazo ê condiÇões estabefecidos, convocar os licitantes remanescentes, nâ ordem de

classificaÇão ê srlcessivamente, para fazê-lo êm igual plrazo do licitante vencedor.
15.4.O cootrato que eventuafmente vênha â ser assinado pelo licitantê vencedor, poderá ser
alterado com a devida justificativa, unilaterâlmente pelo Contratante ou por acôldô entre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindj.do, dê pleno direito, confoEne o disposto
nos Àrts, 17, 78 e ?9, todos da Lei 8.666/93; e êxêcutado sob o rêgimê de tarefâ.
1.5.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇôes contratuais, os acléscimos ou
suprêssõês que sê fizerem nos serviÇos, até o rêspectivo limitê fixado no Àit. 65, s 1o da Lêi
A.666/93. Nênhum acréscimo ou suprêssão poderá êxceder o I-imite estabelecido, safvo as suprêssões
resultantes de acordo cel-ebrado êntre os contratantes.

16. O.DÀS SÀlrçõES ÀDMrNf S!&ATrVÀS
16.1.Quem, convocado dentro do ptazo de validadê da sua proposta, não cêlebrai o contrato,
deixar de entregar ou apre§entar documentação falsa exigida para o celtame, ensejâr o

têtardarento da execuÇão de sêu objeto. não mantive! a propo§ta, fal-har ou fraudar na exêcuÇáo
do conttâto, comportar-se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscâ1,
garantido o dirêito à ampla defesâ, ficará impêdido dê licitar: ê contratar: com a União, Estados,
ói"trito fedêraf ou Municipios ê, se!á dêscredenciado do sistema de Cadastramentô Uni-ficado dê

Eotnêcedores SICAE do Governo Eêdera1 ê dê sistêmâs semêlhantes mantidos por Estados, Distrito
rederal ou Municlpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas Prêvistas
neste Edital e das demais cominaÇões legais.
16.2.A recusa injustâ êm deixar de cr.rmprir as obrigaÇõês assumidas e precêitos 1egâis, sujeitará
o contratado, gar:antida a préviâ defesa, às seguintês penalidades prêvistas nos Àrts. 86 e 87,

da Lei 8.666/93: a - advertência; b - mutta de mora de 0,5t (zero vlrgula cinco por cênto)
aplj.cada sobre o val-or do contrato por dia de atraso na êntrega, no início ou na execucão do

otl.to oru contrâtado; c - nulta de 1Og (dez por centô) sobre o valor contratado pêla ioexêcuÇão
toiat ou pârciaf do contlato; d - s imultaneamente, qualque! das penalidades cabiveis
fundêmentadas na Lei 8'666,/93 e na Lei 10.52a/02.
16.3.sê o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a coÍlunicação ao contratado, será automaticamentê descontado da prirnêira parcefa do

páganento a que o Contiatado viêr a fâzer jus, acrescido de juros moratórios de lt (um por

tento) ao mês, ot1/ quando for o caso, cobrado judiclalmentê'
16.4.ApósaâplicaÇãodequaisquêIdaspenalidadesplêvistas,realizâr_se_ácomunicaÇáoe§clita
ao coniratado; ê publicâdo nâ imprensa oficial, êxcluidas as penal-idadês de advertência e multa
de môra quando for o caso, constàndo ô fundamênto legal da puniÇão, iofôrmando ainda quê o fato
será registrado ê pubficado no cada§tro correspondente'

1?.0.DÀ COMPROVÀÇÂO DE EXECUÇÃO E RECEBTUENTO DO OB.lErO

17.1.Executada a prêsente contratâÇão ê obsêrvadas as condiÇÕes
pactuadas, os procedimentos e prazos para recebêr o sêu obieto
taso, à d.isposiÇões dos Arts. 73 a ?6, da Lei 8'666/93'

de
pe 1o

adirnplemento das
ORC obedecerâo,

obrigaÇões
conforme o

18,0.DO PÀG,À}TENTO

18,1.o pagamento será aealizado mediânte processo regular ê em observância às nomâs e

procedi.enios adotados pelo oRC, da seguinte mâneira: Para ocolrêr no prazo dê trinta dias'
contados do pêriodo de adülpfemento '
18.2.O desêmbolso máximo ao perlodo, não será supêrior ao vâIor do re§pêctivo adimplêmento' de

acordô con o cronoglâma aprovado, quando for o caso' ê sempre êm conformidade com a

disponibilidade de reculsos financêiros '
1g.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pêndente dê liquidaÇão qualquer obrigaÇão

financeiraquêlheforimposta,eÍnvirtudedêpenâlidadêouinadimplência,aqr]alpoderásêr
compensada com o pagamento pendente, sêm que isso gere direito a acréscimo de qualquêr natureza'
ig.a.Iro" casos dá ãventuais atrasos de pagamênto nos têlmos dêste insttumento, e desde quê o

Contratado nâo tenha concolrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compênsaÇão

financeira,devidadesdeadatalinitefixadaparaopagamentoatéadatâcollespondenteao
efetivoPagamentodaparcela.osencargosmolâtóriosdêvidosemlazáodoatrasonopagamênto
serão calc;lados com utilização da sêguinte fórmulâ: EM: N x vP x 1' onde: EM = encargos

moratórios;N=númerodediasentreadataprevistaparaopagamentoeadoefetivopagamênto;
Vp = valor da parcêLa a ser paga; e I: inàice dê compensaÇão financêira' assim apurado: I =

(Tx + 1OO) + 3L5, sendo 1x = pgrcentual do IPCÀ-IBGB acumulâdo nos últimos doze mêses ou' na

sua fafta, um novo lndicê uaotáoo p"ro Governo Federal que o substitua, Na hipótêse do referido
indicêêstabêlecidoparaacompe.,'açâofioancêiravenhaasê!extintooudequalguerformanâo
po""u ^ui" ser utilizado, será adoiado, em substituiÇão' o quê vier a ser determj'nado pêIa

legislaÇâo então em vigor '

19. O. DO REÀ{'USTà}'ENTO
19.1.os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no plazo de um ano'

iS.Z,o"rr'tro-do prazo de vigência do contrato e mêdiante §olicitaÇão do contratâdo' os prêços

páàãrá.- "ãrr., 
reajuste apó-s ô inteÍregno de um ano, na mesma proporÇâo da variaÇão vefificàaa

no rpcA,IBGE acumulaclo, tomândo-sê por base o mês de apresêntaÇão da resPectiva ploposta,

ãxclusivamente para as obrigaÇoes ioiciadas ê concluldas após a ocorrêDcia da ânualidade'
19.3.Nos rêajustes "ro.aquuita" 

ao primêiro, o interlêgno minimo de r]m ano será contado a partir

dos efeitos financêiros do úItimo reajuste'
19.4.No caso de atraso o, tão ai',":-qáÇão do índice de reaiustamento' o Contratante pagalá ao

contratado a importância calculadâ 
-peIa última valiação conhêcida, liguj.dando a difêrenÇa



correspôndênte tão logo sêja divulgado o indicê definitivo. Eicâ o Contratado obrigado a
aprêsentar memória de cálculo rêfêrente ao reajustamento de preços do valor remanescente, semprê
que este ocorrer.
19.5.Nas aferiçôês finais, o indice r.ltilizadô para reajuste será, obrigatoriameote, o definitivo.
19.6.Caso o lndice êstabelecido para rêajustamento venha a sêr extinto ou dê qualquer forma não
possa mais ser utilizado, sêrá adotado, em substituj-Çáo, o que vier a ser determinado pela
1êgis1aÇão então em vrgor.
19.?.Na ausência dê previsão lêga1 quanto êo indice substituto, as partes elegêrão oovo indicê
oficial, pala rêajustamento do preÇo do vâlor remanescentê, por neio de têrmo aditivÔ-
L9.8,o reajuste poderá ser rêalizado por apostilamento.

20.O.DÀS DISPOSTÇõES GERATS
20,1.Nâo será dêvida aos proponentes pêIa êlaboraÇão ê/ou apresentaÇâo de documentâçâo relativa
ao certâme, qualquêr tipo dê indênizaÇão.
20,2.Nenhuma pessoa fisica, ainda quê credenciada por procuraÇão l-ega1, podêrá representar ftãis
de uma Licitantê.
20.3.À presentê licitaçáo somente podêrá vir a ser revogada por razóes dê interesse público
dêcorrente de fato supervenientê devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, pol
ilegalidade, de oficio ou por provocação dê terceiros, mediante parecer escrito e devidâmênte
fundamentado.
20,4,Caso âs datas prêvistas para a lealização dos evêntos da prêsênte licitação sejam dêclaradas
fêliado e náo havêndo ratificaÇão da convocaÇão, ficam transferidos automaticamente para o

primeiro dia úti1 subsequente, no mesmo loca1 e hora anteriormentê plevistos'
)O.S-o onC por conveniência administrativa ou técoica, sê reserva no direito dê paralisar a

qualquêr tempo a execução da contrataçáo, ciêntificando dêvidamênte o contlatado.
20.6.Oecairá dô dlrêito de impugnar pêrante o ORC nos têrmos do prêsênte instlumento, âquêIe
quê, tendo-o aceitâdo sem obieÇáo, venha a aprêsental, depois do julgamento, falhas ou

irregularidades que o viciaram hipótese êm que ta1 comunicado nâo terá êfêito de xecurso.
20.7.Nos valores âplesentados pelos licitantes, já dêvêrão estar incluídos os custos com

aguisiÇâo de mâtêria1, mão-de-obra utllizada, impostos, encargos, fletês e outlos quê venham a

incidir sobre os re§pectivos preÇos.
20.8,Às dúvidas surgidas após a aprêsentação das propostas e os casos omissos neste instlumênto,
ficarão únicâ e e>aclusivamente sujeitos a intêrpretaÇão do Pregoêiro, sendo facultada ao mesno

ou a autoridade superior do oRC, êm quafquer fa§ê da licitação, a promoção de diligência
dêstinadâ a e§cfarecer ou a compl-êmentar a instluÇão do processo'
20.9.pata dirimir controvérsias decorrentês deste certame, êxcl-uido qualquer outro, o foro
competentê é o da Comarca de Itabaiana.

Mogeiro - PB, 24 de JaneL]:c' de 2022.

ELAVÍANO CLEBSON ARÀUJO
Prêgoeiro oficial



ESTÀDO DÀ PÀRàIÊÀ
PREFEIN'RÀ MUNICIPÀT DE MOGEIRO

cor.ÍrssÃo PERMÀNENTE DE LrCrTÀÇÂO

ÀNEXO

TERMO

I PREGÀÔ PRTSENCI N. N" OOOO2/2022

DE REEERÊNCIA _ ESPEClI'ICAÇÕES

1.0.DO OB.rEtO
1.1.Constitui objeto desta licitaÇào: CONTRÀTAÇÃo DE

4X4 COM GRÀDE ARÀDORA HIDAULICA COM 16 DISCOS, PAXÀ
SECRETARIA DE ÀGRICU],TURÀ DESTE MUNICIPIO.

EMPRESA
ATENDER

PAFÀ SERVTÇO DE LOCAÇÁO DE TRÀIIR
A DEMÀNDA DE CORTES DE TERRÀS DÀ

2.0.JusrrEtcÀrrvÀ
2 . 1 . Considêrando as necessidades do oRC, tem o prêsente termo a finalidâdê de definir, técnica
e adequadamentê, os procedimentos nêcêssárlos para viabiflzar a contrataÇão em tela'
2.2.Às características ê especificaÇões do objetô ora licitado sãoi

cóDrm
1

DI SCRIMINÀÇÃO

SERVIÇO DE LOCAÇÀO DE TRÀTOR 4X4, EQUIPÀDO CÔM GRADE ARÀDORÀ HIDRÁU]'ICA, COM

UNIDÀDE
HORÀ

QUÀ]IIIDÀDE
2000

S. O.MODELO DÀ PROPOSTÀ

5.1.É partê integrantê deste Termo
podendo o licitânte apresentar a

de Referência o modelo de proposta de preÇos correspondentê,
sua proposta no próprio modêlo fornecido, dêsde que sejâ

TRÀTADO.

o instrumento convocatório - Anexo 01,

t-6 Drscos, COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CON

3. O.OBRIGÀÇõES DO CONTRÀTÀDO

3.1.Rêsponsabilizar-sê por todos os ônus e obrigaÇõês concernêntes à Iêgls1aÇâo fiscal, civj'1,
tributáij-a e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assunidos, a qualquer
titulo, perante sêus fornêcedorês ou tercêiros êm razão da execuÇâo do obieto contrâtâdo.
3.2-Substituir, arcando coln as despêsas decorlentes, os matêriais Ôu serviço§ que aPresentaren
a1têrações, deteiioraÇões, imperfêiÇões ou quaisquer irregularidades disclêpantes às êxigências
do instrumento dê ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimênto e/ou pagamento '
3.3.Não transferir a outrêm, no todo ou êm paIte, o objeto da contrâtaÇão, safvo mediante prévia
e expressa autorizâçâo do contrâtantê.
3.4.úanter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábei§, em compâtibiLidade
com as obrigações assumidas, todas as condiÇões de hâbilitaçâo e qualificaÇão exigidas no

respêctivo proáesso licitatório, apresentando ao Contratante os documentos nece§sários, sêmpre

que solicitado.
j.S.n*iti. Nota Fiscal correspondeote à sede ou fi.I.iaI da êmpresâ quê aprêsêntou a documentaÇão

na fase de habilitaÇâo '
3.6.Executa! todas as obrigaÇõês assumidas com ob§ervância a melhor técnica vigente, enquadrando-
sêr riqorosamente, dentrá dos precêitos legais, normas e especificaÇôes técnicas
corlêspondentes .

.DO CRISÉRÍO DE ÀCEÍEÀAÍLTDÀDE DE PREÇOS

.Havendopropostaoulancevêncedorconvalorpalaorespectivoitemrêlaci.onadoacima,na
una código:
.1.Com i-;dícios que conduzan a utna presunÇão relativa de inêxequj-bil idade, pêlo critério
inido no Àrt. 48, II, da Lei e.666/93, em ta1 situação, náÔ sendo possivel a imêdj'ata
firmaÇão,podeláserdadaaolicitanteâopoltunidadêdedenonstla!asuaexêguibilidade,
ao_tná tacuttado o prazo de 03 (três) dias úteis para colnprovar a viabilidade dos preços,

fome parâmetros do 
-mesmo A!t. 48, 1I, sob pena de desconsidêração do item'

.salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticâmênte a proposta, quando for
aso, apenas o item corre§pondentê.
-os lances verbais serão efêtuados em unidade monetária nacionâ1'

4.0
4.1
col
4.L
dêf
cÔn
sen
con
4.2
oc

dêvidamente preenchido, conforme facufta

ATRTON JOSÉ ÀVELINO DÀ SILVA
SECRETÁRIO



ESTÀDO DÀ
PREFEITUR,À MI]NICÍPÀL DE T'ÍOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

ÀNEXO 01 ÀO IERMO DE REFERENCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO PRÉSENCI T\L N' AAOO2/2022

PROPOSTA

RXF.: PBEGÃO PRESENCTÀ! N" 00002/2022

OBJXTO: CONTRÀTÀÇÁO DE EMPRESA PÀxÀ SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRÀTOR 4x4 COM GRADE ARADoRÀ HIDÀUtICÀ

coM 16 Dlscos, PArÀ ATENDER À DBMANDA DE coRTEs DE TERRÀS DA SECRETARIA DE AGRTCT]L?URÀ DESTE

MUNÍC1PIO.

PROPONENTE I

Prêzados Senhores,

Nos termos da licitaÇâo êm eplgrafe, aprêsentamos proposta conforne abaixo:

cóDIGo DISCRIMINÀÇÂO
-1 sERVrÇo DE LocAÇÁo DE TRÀToR 4x4, EourPADo coM GRÂDE

ARÂDORÀ HÍDRÁULICÀ, COM 16 DISCOS, COM CONDUTOR E

UNIDÀDE
IlORÀ

QUÀNTIDÀDE PREÇO UNIT. PREÇO TOTÀI-

2000

COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRÀTADO.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRÀZO - Ítem 5.0:
PÀGÀMENTO - Item 18'0:
VÀLIDADE DA PROPOSTA - ItêM 8.0:

dê

Rêspoosávêf

CNPJ

I



ÀlrExo rt - PFseÁO PRESEITCTAI' Nõ oooo2/2022

MODELOS DE DECLÀRÂÇÕES

REF.: PREGÁO PRESENCIAL N" OOOA2/2022
PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGÊIRO

ESTÀDO DÀ
PREFEITURÀ MUNICIPÀ', DE MOGEIRO

coMrssÀo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇÃo

FOLHA 01,/ O 2

aceitar todas as c1áusulas do
nele estipuladas.

1.0 - DECI,ARÀÇÃO dê cumprimento do disposto no Art' 7", lnciso XXXlIf, da CE - Àrt' 27' Ineiso
v, da Lêi 8.666/93.

oploponentêacimaquatificado,SobpênasdaLêi.eemacatamentÔaodispostonoArt.Toincj.so
xxxrrr aa constitulção Eêderaf, Lêj. 9.854, dê 2? dê outubro de 1999, declara nâo possuil em §eu

quad]:odepessoal,funcionáIj-osnenoresdêdezoitoanosentrabalhonoturno,perigosoou
insatubre J na ..rror"" de dezêsseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a

partir de quatorze anos, na condiÇão de aprendiz na forma da legislação vigente'

2.0 - DECLARÀÇÃo de supervêniência de fâto impêditivo no que diz respêito a participação na

IicitaÇão.

conformê exigência contida na Leí8.666/93, AIt, 32, §2o, o ploponente acima qualificado, declara
não haver, a-té a presente data, fato impeditivo no que diz lespêlto à habi l itaÇâo/palticipação
na presente licit;Ção, nâo se êncontrando em concordata ou êstado falinentar, êstando cientê da

;briqatoriedade de informar ocorrências posteriorês ' Ressalta' ainda' não estar sofrendo
pa.ruÍid"a. de declaraÇão de idoneidade no âmbito da administraçâo rederal-, Estadual, Municipal

àu do Oistrito Eederal, arcando civil ê criminafmênte pê1a plesentê afirmação'

PROPONENTE
CNPJ

O propônentê acima qrlalificado declara têr conhecimento e

aa"paatirro instn]mento convocatórlo ê submetêr-se as condiÇóês

3.0- DECLARÀÇÃO dê submeter-sê a todas as c1áusulas e condiÇôes do collespondêntê instnmento
convocatório.

Local e Data.

NOME /AS S INATURÀ,/ CARGO

Representante lêgal do propÔnêntê '

OBSERVAÇÃO:
ÀS DECI-ARÀÇÔES DEVEFÃO SAR ELÀBOBÀDAS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE' QUÀNDO EOR O CÀSO'



FOLHA A2 /02
RET.: PREGÃO PRESBNCIAL N" AAAA2/2022
PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGE]RO

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0

Local ê Data.

DECLÀRAÇÃô de elaboraçâo indepêndênte de proposta.

(idêntificaÇâo completâ do representante do licitânte), como rêpresentantê dêvidamênte
constituido de (identificaÇâo completa do licitante ou do consórcio) , doravante denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregâo Prêsência1 no

oooo2/2022, decLara, sob as pênas da Iei, em espêcia1 o art. 299 do Código Penal Brasil-eiro,
quê :

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n" 00002/2022 foi elaborada de

manêira indêpendente pelo ficitante, ê o contêúdo da ploposta nâo foi, no todo ou em paltê,
dirêta o indiretamente, informâdo, discutido ou rêcêbj-do de qualquer outro participante potencial'
ou dê fato do Pregão Presencial n. 00002/2a22, por qualquêr meio ou por qualquêI pessoa;

b) a intenção dê apresentar a proposta elaborada parâ participar do Pregáo PresênciaI no

OOOO2/2A22 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potência1 ou

de fato do Pregáo Presencial n" OOO02/2022, por qualquêr meio ou por qualquer pessoai

c) que não tentou, Por quafquer
outro partic.ipante Potencial ou
ou não da refêrida licitaÇâo;

d) que o conteúdô da proposta apresentadâ
nâo será, no todo ou em parte, direta ou
outlo particlpante potencial ou de fato do
do objeto da refê!ida licitaÇâo;

melo ou por qualquer pessoa. influir na decisão de qualque!
de fato do Prêgão Presência\ D" 00A02/2022 quanto a participar

para participar do Prêgão Presêncial n" AAAA2/2022
ind.iretamênte, comunicado ou discutido com qualquêr
Pregão Presencial n' 00002/2022 antes da adjudicaÇão

e) quê o conteúdo da proposta apresentada para paltlcipaÇão do Plegáo Pr.e§encial n" oooo2/2a22

não foi, no todo o,, .. pu't., direta ou indilêtamentê, discutido ou lecebido de qualquer
integrantê da Prefeitura Municipal de Mogeiro antes da âbertura oficial das proposta§; e

f) que está plenamente cieítê do teor ê da extênsão de§ta declaraçâo ê que detém plênos poderes

e informaçôes Pê ra firná-]a.

NOME/ASSINATIRÀ/CARGO
Representante legal do propônênte

OBSERVAÇÃO:
AS DECI,ARÀÇÕES DEVERÃO SER Ei.ABORADAS EM PAPEL TIMBBÂDO DO L]CITANTE, QUÀNDO EOR O CASO



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFIITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNEMTE DE LICITÀÇÀO

À}IEXO III - PREGÃO PRESENCIAT NO OOOO2/2022

MODELOS DA DECLAIIAÇÀO DE REGULÀRIDADE - TIABILITAÇÀO

REE.: PREGÀO PRESENCIAL N. AOOO2/2022
PREFEITURA }4UNICIPAL DE MOGETRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULÀRIDADE para habilitaÇâo previsto no Àrt. 40, Inciso vlf' da Lei
10 -520 / 02.

o pfoponentê acima qualj.ficado, decfara, em conformidadê com o disposto no Art. 4Ô, Inciso VII,
da-Lei 10.520,/02, que êstá apto a cumprir p1ênamente todos os requisitos de habilitaÇão exigidos
no respêctivo instrumênto convocatório que rege o certamê acima indicado'

NOME,/ÀS S INATURÀ/ CÀRGO

Repxesentantê legal do propônênte '

OBSERVAÇÀO:
A DECLARÀÇÃO DEVERÁ SER ELÀBORÀDA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE' QUÀNDO FOR O CASO.

Local e Data.



ÀNEXO rV - PREGÁO PRESENCTÀI N" oooo2/2o22

MINUTA DO CONTRÀTO

PREGÁO PRESENCIÀT É6 OOOO2/2022
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" PP AAAA2/2022

ColwRÀTO No: ..../...-CPr.

CIÁUST'LÀ TERCEIRÀ - DO VÀTOR E PREÇOS:

O valor totat destê contrato, a base do preço

No valor acima indicado êstão incluidos os
portanto, a cargo do Contratado.

ESÍÀ.DO DÀ PÀR,ÀIBÀ

MUN]C]PAL DE

Dl SCRlMINADO

Do ..,,, doravante simplêsmênte CONTRÀTÀDO, decidiram
contrato, o qual se regêrá pelas cl'áusulas e condiÇÕes

DE EMPRESÀ PÀRÀ SERVIÇO DE LOCAÇÂO DE TRÀTOR

PÀRÀ ATENDER À DEMÀNDA DE CORTES DE TERRÀS DA

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE ST CELEBFÂM A PREFEITURÀ

MOGEIRO E ., PABÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONEORME

NESÍE INSTRUMENTO NA EORMA ABAÍXO:

pelo presentê instrumento de contrâto, de um lado Plefeitura Municipal de Mogêiro - Av'
presidente Joáo pêssoa, 47 - Cêntro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 0 8 . 8 6 6 . 5 0 1 ,/ 0 0 0 1- 6 ? , nêste ato
representada pelo prêfêito Antonio .losé ferreira, Brasileiro, Solteiro, Empresâlio, residênte e

dor,riciliado na sitio Pintado de cima, 138 - Area Rural - Mogej.lo - PB, cPE n" 840,199.644-9!,
Car.tei.ra de Identidade n. 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRATANIE, ê do outro lado

., CNPJ n' ', nêste ato rePresentado
por ..., residênte ê doniciliado Aê "..r
CPF n" . , Carteira de Identidade
as partes contlatantes assinar o presente
segruinte§:

CüiUgULÀ PRII.IEÍRA - DOS FTI{DàMEN'TOS :

Este contrato decorre da licitaÇão modalidâde Prêgão Presencia:. rr" 0OOO2/2022, processada nos

têrmos dâ Lei Eederal no 10,520, de 17 de Julho dê 2002 ê subsidiariamênte a Lêi Eedêral no

8,666,de21deJunhode1993;LêiComplêmentatrlal23,de14deDêzêmbrode2006;Decreto
Municipal oÔ 016, dê 10 dê Novemblo de 2006; e legislaÇão pertinente, consideradas as a]teraÇões
posteriores das rêferidâs normas.

CIÁUSULÀ SEGT'I{DÀ - DO OB.]ETO:
o presênte cootrato tem por obieto: CoNTRÀTAÇÃO

4X4 COM GRÀDE ARÀDORÀ HIDAULICA COM 16 DISCOS,

SECRETARIA DE AGRICULTURÀ DESTE MUNICIPIO.
veículo tipo:

O serviço devêrá sêr exêcutado rigorosamente de acordo com as condiÇóes exprêssas nestê

instrrrmênto,propostaapresentada,especificaÇóestécnicascollêspondentês,processode
Iicitação modalld;dê pregâo Prêsencial n" OOOO2/2022 ê instruÇôes do Contratante, documentos

esses quê ficam fazendo partês integlantes do presêntê contrato' independente de transcriÇão; e

sob o rêgimê de talefa.

proposto, é de R§ ... (...).

custos com corüustlvel e motorista, que ficarão,

cu(usur.A QUÀRIÀ - DO REÀJUSEài E![ro Eu SENTTDO EStRlro:
os preÇos 

-contlatados são fixos e irreajustáveis no prazÔ dê um ano'

óãrli.o'oo prazo dê vigênciâ do contrato-e mediante solicitação do contratado, os pleços poderão

sofrer reajustê após o ioterregno de um ano, nâ mesma propoição da variaÇão verificada no IPCÀ-

IBGE acumulado, tomando-se poriase o mês de apresêntêÇão da respectiva proposta, exclusivamente

pãiu u" ortlguções inicladâs e concluidas após a ocorrêncla da anualidadê'
Nosrêajustessubsequentesaoprimeiro,ointerregnominimodeumanosêrácontadoapartj'rdos
efêi-tos financêiros do úttimo reajuste'
No caso de atraso ou ,rao ai\/,rfguÇal do índice dê reajustamento. o contratânte pagará âo contratado

a iroportância calculada p.iu',iiai^u variaÇão conhêcida, tiquidando a diferenÇa correspolldênte

táo logo sêja divufgado o indice dêfinitivo' Eica o Contratado obrigado a aPrêsentâr mêmória de

àai.r]rá ..tá..rrte a; reajustamento de preÇos do vafor remanescêote' sempre quê este ocorrêr'
Nas âferiÇões finais, o rndiãã utirlzaào para reaiuste sêrá' obrigatoriamente' o dêfinitivo'

PREFEITUR,À MUNICIPÀI DE MOGEIRO
COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO



Câso o indice êstabelecido para reajustamênto venha a ser extinto ou dê qualque! forma náo possa
mais ser utitizado, será adotado. êm substituiçâo, o que viêr a ser determinado pela fegislação
então em vigor.
Na ausência de prêvisão lêga1 quanto ao lndice substituto, as partês elegerão novo indice
oficial, para reajustamênto do preço do valor rêmanêscentê, por meio de termo adiiivÔ.
O reajuste poderá sêr realizado por apostilamento.

cLÁusul,À QUINTÀ - DÀ DOTÀçÃO:
As despêsas corrêrão por conta da Seguintê dotaÇão, constante do orÇamento vigente:
Recursos Prôprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNÍCIPÀL 358/2027 02.070 SEC. AGRIC, MEIO

ÀMBÍENTE, PESCA E PECU O2O?0.20'608.1030.2938 DÍSTRIBUIÇÃO DE HORÀS MÀQUINAS PÀR.A CORTE DA TERRA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDÍCA

CIÁUSU,.À SEXÍÀ - DO PÀêÀI'IENTO:
O pagamênto será êfetuado mêdiante processo rêgu1ar
adotados pê]o Contratante, da seguinte manej-ra: Para
do periodo dê adimplêrnênto.

em observância às normas e procedimentos
ocorrer no prazo de trinta dias, cÔntados

ora contratado, quê
Lei 8.666l93, es táo

cu(uglrtÀ sÉTrr'!À - Dos PRÀzos E Dà wGÊNcrÀ:
os plazos máxirÂos de inlcio dê etapas dê execuÇão e de conclusão do objêto
admitem prorrogaÇáo na§ condiçôês e hipóteses previstas no Art. 5?, S 1", da
abâi-xo indicados ê sêrão considerados da assi.natura do CÔntrato:
a - Início: lnediato;
b - Conclusão: 10 (dez) mêses.
A vigência do prêsênte contrato será determinada: até o final do exercicio
considêrada da data de sua assinatura; podendo sêr plolroqada nos têrnos
8.666/93 -

financeilo de 2022,
do Àrt. 57, da Lei

cúusulÂ oÍrÀvÀ - DÀs oBRrGÀÇôEs
â - Efêtuar o Pagamento relativo
respêctivas cIáusulas do prêsênte
b - Proporcionar ao Contratado
contratado i
c - Notificar o Contlatado sobre qualquêr irregularidadê encontrada quanto à qualidade do

setviÇo, êxêrceúdo a mais amplâ e complêta fiscalizaÇão, o quê não eximê o contlatadÔ dê suas

responSâbi-Lidades conLratua i s ê Iegais;
d -- Informar o Contratadô da necêssidade de manutenÇão e/ou reparo corretivo do veículo,
obselvadas as normas do respectivo fabricante constantes do manual de manútençáo correspondênte,
o qual não deverá ser utilizado caso haja irrêgularidade;
e j Efetuar a troca de óIeo lubrificante e do filtr:o corrêspondente de acoldo com as instruçôes
do fabricante do veículo;
f.DêsiqnarlepresentantescomatribuiÇõesdêGestoreFiscaldêstêcontrato,nÔstermosda
norma viáente, espêcialmêntê para acompanhat ê fiscalizar a sua êxecuçáo, respêctivalnênte,
permitidi a contrataÇão de terteiros para assistência e subsídio dê informaÇões pertinêntes a

essas atribuiÇóes.

DO CONTR,ÀTÀN:IE :

a exêcução do sêrviço êfêtivameÔte realizado, de âcordo com as
contrato;

todos os rneios neces§ários para a fiel execução do serviço

crÁusu,À NoNÀ - DÀ,s OERrGÀçõES DO COtrrRÀÍÀDO:
a - Executar dêvidamente o serviço descrito na C1áusu1a correspondente do plêsente contrato,
dent!o dos mêlhor:ês parâmetrôs de qualidadê estabefecidos palâ o lamo de atividarlê relacionada
ao objeto contratual. com observância aÔs plazos estipulados;
b - ResponsabiJ-izar-se por todos os ônus e obrigaÇões concelnêntes à leqislaÇão fiscal, civiL,
tributá;ia e trabalhista, bêm como por todas as dêspesas ê conpromissos assrmidos, a qualquer

tltulo,perantesêusfornecedoresoutercêi!osemrazãodaêxecuÇãodoobjetÔcontratado;
c - Mantàr preposto capacitado e idôdêo, aceito pêlo Contratante' quândo da êxecução do contrato'
que o represente integrafmentê em todos os seus atos;
á - p".*iti, e facilitar a fiscatizaÇão do Contratantê devêndo prestar os informês e

esclarecimentos solici tados;
e-seráresponsávelpelosdanoscausadosdiretamenteâoContratanteouatelcêiros.decorrentes
desuaculpaoudo-Lonaexecuçãodocontrato,náoexcluindoouredúzindoessalêsponsabilidade
a fiscafizaçâo ou o acompanhamento pelo órgão interessâdo;
f - Nâo cedér, transfêrir ou subcontratar, no todo ou em parte' o objêto deste instrumênto' sem

conhêcimento e a devida arltorizaÇáo expressa do Contratante;
-Manter,duranteavigênciadocontrato,êmcompatibilidadecomasobrigaçõesassumidas'

odas as condiÇóês de habilitaçáo e qualificaçâo exigidas no respectivo processo licltatór:io'
presentando ao contratante Ôs documentos necêssálios, semprê que solicitado;

- substituir imediatarnênte o veículo por or:tro êquivalente' caso não tênha condiÇões de ser

o
g
t
a
h
utilizado no sêrviÇo;
i-EfetuarosserviÇosdemanutençãocorretivàêprevêntivâdovêiculo,mantendo-oequipadode
acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito'

cUiUsuLà DÉCIMÀ . DÀ ÀTTERÀÇÃO E B.ESCISÃO:

est" co.rt.ato poderá ser al-ierado com a devida justificativa, unilatêralmênte pê1o Contratante

ou por acorclo entre as partes, nos casos prêvistos no Àrt' 65 e será rescindido' de pfeno

airáito, coôforne o disposto nos Àrts' '1"7, 18 ê 79' todos da Lei 8'666/93'
o Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇões contratuais' os acréscimos ou

suprêssõesquesefizeremnosserviÇos,atéorespectivolimitefixadonoArt.65.§1.daLei



8.666/93. Nenh\rm acréscimo ou suprêssão poderá excedêr o linite êstabêlecido, salvo as supressões
resultantes dê âcordo celebrado entre os contratantes.

cI,i(usul,à DÉCII,íÀ PRIT'GIRÀ - DO RECEBIMSIÍTO:
Executado o presente contrato e observadas as condiÇôes de adimplemênto das obrigaÇÕes pactuadas,
os procedimentos e prazos para lecêbêr o sêu objeto pelo Contratante obedêcêrâo, coDformê o
caso. às disposiÇões dos Arts. '73 a'76, da Lei 8.666193-

cÍ,ÁUsul,À DÉCIMÀ SEGUNDÀ - DÀS PENÀUDÀDES:
Ã lecusa injusta em deixâ! de cumprir as obrigaçõês assumidas e precêitos fegais, sujêitará o

Contratado, garantida a prévia dêfesa, às sêguintês penalidadês previstas nos Arts. B6 e 8?, da
Lei 8.656,/93: a - advertência; b - mu.l-ta de mora de 0,58 (zero virgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do cootrato por dia de atraso na entregâ, no início ou na êxecuÇão do objêto ora
contratado; c - multa de 103 (dez por cento) sobre o valor contratado pela inêxecução total ou
parcial do contrato; d - simuftaneaÍnêntê, qualquêr das penalidadês cabíveis fundamentadas na
Lei 8-666/93 e na Lei 1A,52A/A2.
Se o vafor da mufta ou indênizaÇão devida nâo for rêcolhido no prâzo de 15 dias após a comunj'caçào
ao contratâdo, será automatj.camênte descontado da piimeira paacela do pagamento a que Ô

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1* (um por cento) ao mês. ou,
quando for o caso, coblado iudicialmênte.

crÁusorÀ DÉcruA fERcEÍRÀ - DA coMPENsÀçÃo FrNÀ)lcErRÀ:
Nos casos de eventuais atlasôs dê pagamênto nos termôs deste instlumênto, e desdê que o Contratado
não tenha concorrido de afgr.rna for:ma para o atraso, será admitida a compensação financeira,
devida desdê a data timite fixada para o pagamento até a data corrêspondente ao êfetivo pagamento
da parcela. Os encargos motâtórlos devidos em razão do atraso no pagamênto sêrão calculados com

utilizaÇáo da sêguinte fórmu1a: EM = N x VP, I, onder EM = eocargos molatórios; N = númêlo de

dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valo! da parcela a

serpaga;eI=indicedecompensaçãofinanceila,êssinapurado:1=(Tx+100)+365,sendoTx
= percàntual do IPCA-IBGE êcumulado nos últimos dozê meses ou, na sua fatta, um novo indice
adátado pelo Govelno Eêdêral quê o substitua, Na hipótese do referido indicê êstabêlecido para
a compeniaÇão financeira venha a ser êxtinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será ãdotado, em substituiÇão, o quê vier a ser determinado pela legislaÇão então em vigor.

cráusu,À DÉcÍr,tâ QUÀREÀ - Do EtcRo:
para dirimir as questões dêcorrentes deste contrato, as paltes êlegem o Foro dâ Comarca de

Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi" lavrado o plesentê contlato êm 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e Por duas testêmuDhas.

TESTEMUNHAS

Mogeiio - PB,

PELO CONTRÂTANTE

de de

PELO CONTRATÀDO


