
ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEITI'RÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

col.rÍssÃo PERI,íANENTE DE LrCrrÀÇÀO

Órgão Rêalizador do certamê:
PREFEITURA MUNICIPAI DE MOGEIRO

ÀV. PRESIDENTE ,]OÁO PESSOÀ, 4? - CENTRO - MOGEIRO _ PB.

cEp: 58375-OOO - E-mail: Iicitacâonogeiro@uo1 . com. br/complas. cotacoes 0 outfook. com

32661033.

Tel.: (83)

o órgâo Reâlizador do celtame acina qualificado, inscrito no cNPJ 08.866.501/0001-67, doravante
d.enoDinado síaptegEêntê oRc, torna público para conhecimênto de quantos possam interessal que

fará realizar atr:avés do Pregoeiro oficial assêssorado por sua Equipe dê Àpoio, as 14:00 holas
do dia 15 de Eevereiro de 2022 no êndereÇo aclma indicado, licitação na modalidadê Pregâo
prêseociâl n" oooo4/2a22, tipo meôor prêÇo, e o fÔInecimento realizado na forma paicêfada; trldo
de acordo com este instrumenio e em observância a Lei Fêderal n' 10'520, de 17 de Julho de 2002

ê subs idj-ariamente a Lei Fêdêral n" 8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lei complementar n' 123, de

14 de Dêzerbro de 2006; Decreto MuniclpâI n" 016, de 10 de Novenúro dê 2006; e legislação
pertinente, considêradas as alterações posteriores das referidas normas; conforme os critérios
ê Drocêdimentos a sequir definidos, objetivando obter a melhor ploposta para: CONTRÀTAÇÃO DE

PEÀsoÀ JURÍDICA E OU FÍSICA PÀRÀ EORNECIMENTO DE HORTIERUT] GRÀNGEIRO PÀRÀ ÀTENI]ER AS DIVERSÀS

SECRETARIAS DESTE MUNÍCÍ PIO.

1.0. DO OBJEIO
1.1.Constitui objêto da plesente licitação: CoNTRÀTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E OU EÍSICA PÀRÀ

FoRNECIMENTO DE HORTIERUTI GRÀNGEIRO PARA ÀTENDER ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MÚNICÍPIO.

1.2'AsespêcificaÇõesdoobjetoora]icitado,encont!am_sedêvidalnentedetafhadasno
correspondente Termo de Rêferência - Ànêxo 1 deste Ínstrumento'
1 . 3 _ À ;ontrataÇão acima descrita, que será processadâ nos ternôs deste instlumênto convocatório,
espêcificaÇõestécnicasêinfolmaÇôescomplementaresquêoacompanham'quandoforocaso'
i,,.tifica-se: pela necêssidade da devida efetivaÇão de compra para stlp!ir demanda especifica -
óóNrneteCao DE pESSOA JURÍD'CA E OU FÍSICA pÀRÀ FORNECIMENTO DE TTORTIERUTI GRÀNGEIR. PÀRÂ ATENDER

AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO , considerada oportuna e imprescindivel' bem como

Iefêvante medida de intêresse público; e ainda, pela neces§idade dê desenvolvimênto dê aÇôes

continuadasparaapromoÇãodeatividadespeltinentês,visandoànaximizaÇãodosrecursosem
relaÇão aos tbl.ti.,os programados, obsêrvadas as diretlizês e mêtas dêfinidas nas ferlamentas
de planejamento aplovadas.
t.4.saLiánta_se que na referida contratação, não sêrá concedido o tratamento difêreDciado e

simplificado purá u" Mictoempresas e Empresas dê pequêno porte, nos termos das disposições
.or]tidu" nos Árts. 4.7 e 48, dà Lei Cornplemer,La]. r" 123/2006, por estarêm prêsêntes, isolada ou

s imul taneamente, as situaÇões previstás nos incisos IÍ e III, do Art. 49, do mesmo diploma

1ega1. Fica, no êntanao, asseguiado a ME e EPP o tratamento diferênciado e simplificado previsto
no! demals Artigos do capitulo v, seção r, da Lêi o"' 123/06'

2.O.DO r,oc.Àr E DÀrÀ E Dà TMPUGT'IÀçÀO DO EDrÍÀ!
2.1.os envelopes contendo a documentação rêlativâ à p'oposta de preÇos ê a habilitâÇão para

execução do otleto desta lici-taçáo, deverão ser entrêgues ao Prêgoeiro até as 14:00 horas do

aia 1i ae Eevereiro d,e 2022, no êndereço constantê do ptêânbulo destê instrumento' Nestê mesmo

local,dataehorárioserárealizadaasêssáopúblicaparaabêlturadosreferidosenvelopes.
2.2.InformaÇõesouesclarecinêntossobreêstaficitâção,serãoplestadosnosholáriosnormai§
de expêdiente: das 08:00 as 12:OO horas' E-mail:
l icitacaomôgêirocuol . com ' br/ compras . cotacoes Goutlook ' com '
ã . i . ouurqlrui pêssoa _ cidadão ou licitaote - poderá soficitar esclarecimentos, prôvidências ou

irprr!.u. o atà convocatólio destê certame, se manifestada por escrito e diriglda ao Pregoeiro,

"tà óz (aoi.) dias útêis antes da data fixada para rêcebimento das propostas'
2.4.Caberá ao Pregoeiro, âuxiliado pefos sêtores responsáveis pel-a elaboraÇão dêste ato
convocêtório e seus anêxos, decidir sobre a pêtiÇão no prazo de a.Lé 24 (vintê e quatro) horas,

considêrado da data em que foi dêvidamente rêcebido o pêdido'
2.5-Â respectiva petição se!á apresentâda da seguinte forma:
2 , 5. 1 . proiocolizando o original, nos horários dê êxpediênte acima indicados, êxclusivamente no

seguinte endereÇo: Àv' Prêsidentê JoáÔ Pessoa, 47 - Centro _ Mogeiro - PB'

EDITAL, - Licítação
PROCESSÔ ÀDMINISTRÀTIVO N" PP OOOO4/2022
LrcrrÀÇÁo N". 00004,/2022
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TI PO: MENOR PREÇO



3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2

3.2

.DOg EÍJE},{ENTOS PÀRA ITCÍIÀÇÃO

.Àos participantês, seráo fornecidos os sêguintes elementôs:

.1.ANÉXO 1 - TERMO DE RXEERÊNCIA _ ESPECIEICAÇÕES;

.2.ANEXO T1 - MODELOS DE DECLAAAÇÕES;

.3.ÀNEXO ÍII - MODELO DE DECLÀRÀÇÃO DE REGULARÍDÀDE _ HÀBILITAÇÀO;

.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO.

,À obtenÇâo do Edital poderá ser feita da seguinte forma:
.1.Junto ao Prêgoei-ro: glâtuitarente; ê
. 2. Pelos sites l www.mogei!o. pb. gov. brlIicitacoes ; wlrv. tce. pb. gov. br.

II. O.DO SUPORTE LEGÀ!
4.1.Esta licitaÇão rêger-se-á pela Lêi Fêdera-I no 10.520, de 17 de Julho dê 2002 e

subsidiariamente a Lei Eederal n. 8.666, de 21 dê Junho dê 1993; Lei Complementar n'123, dê 14

de Dezêm.bro de 2006; Decrêto Municipal no 016, de 10 de Novembro dê 2006; e lêgisfaÇão pêrtinente,
consideradas as alterações posteriorês das refêridas normas; que ficam fazendo partes intêqrantes
dêste instnmento, indepêndente dê transcriÇão.

5. O.DO PRAZO E DOTÀÇÀO

5.1-o prazo máxino para a execuÇâo do objeto ora licitado, conforme suas caractêr'lsticas ê as

necêssidadês do oRC, e quê âdmite piorrogaÇão nos casos previstos pela Lêi 8.666/93' está abaixo
indicado ê será considerado a partir da êmissão do Pedldo de Compra:

Entrêga: Imediata.
5.2-O fornêcimento será êxêcutado de acoldo com as espêcificaÇôês definidas no corlespondente
Termo de Referência1, anexo â êste instrumento. Na hj-pótesê do refêIido termo não estabelecêr o

]ocalparaaêntrega,obsêIvadaademandâeoportunidade,essaseráfêitanasedêdooRCouem
r.Ina das unidadês admj-nistrativas, por ele indicada, que compÔe a sua estrutura opêracional.
5.3.O prazo dê vigêncla do corlespondentê coDtlato será determinado: até o final dÔ exercicio
financêiro de 2022, considêrado da data de suâ assinatura'
5.4.As despesas decorreotês do objeto dêste certane, correlâo por conta da seguinte dotaÇão:

Recur§os erôprj-os do Municipio dá Mogeiro: LÊI MUNICIPÀL 358/2027 02.010 GABINETE DO PREFEITO

02.020 SEC DE ADMIN E P1ÀN|,IÀMENTO 02.030 SEC DE EDUCAÇÁO CULTURÀ ESPORTE E LÀZER E TURÍSMO

02.o4o sEC MUNICTPAL DE SÀUDE/FMS 02.050 SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS 02.060 SEC DE IND- COM. COMPRÀS

ETRÃNSPoRTÉ02.070sECDEAGRIC.MEIoÀMBIENTE,PEscÀEPECU02.080sEcRETARlÀDEINDUST.
COMERCTO E ÍNERÀ E5TRUTURA 02.140 SECRETARIA DE FINANÇÀS 3.3.90.30.00.00 MÀTERÍAT' DE CoNSUMO

6.0.DÀS COIIDIçõES DE PÀRTrCÍ PÀÇÂO

ã.1.O" proporrurrtes que desejaiem participar deste certamê deverâo entlegar ao Pregoeiro dois
envelopãs iechados indicandá, resiectivamente, PRoPosrÀ DE PREços e D66UMENTAÇÃ6' devidarÍrentê

idêntificados,acompanhaclosdarêspectivadêc1araçãodêcumprimentodosrequisitÔsde
habilitaÇão, nos termos definidos nestê iostrumento convÔcatório '
6.2.À paxticipaÇão nêste cêrtame é abêrta a quaisquer interessados' inclusive a§ Micloempresas'
ernpresàs de Pêqueno Porte e Equiparados, nos termos da leqislação vigente'
e.i.Nao poaeraó participar os interes§ados que se encontrem sob o regimê falimentar' empresas

ást.ungeit." que não fu;cionêm no pais, nêm aqueles que tênham sido dêclarados inidôoeos para

l-icitar ou contrata! com a AdmiúistraÇão Pública ou quê estejam cumprindo a sanÇão dê suspênsãÔ

do direito de licitar e contrâtar com o oRC'

6.4.Os 1j-citantes que desejarem enviar sêus ênvelopês proposta de pr:eÇos ê DocumêntaÇâo via
postal - com Avlso de Recebímento ÀR -, deveráo remetê-los árn tempo hábi1 âo endêreÇo constanüü

ào preâmbu1o destê instrumênto, âos cuidados do pregoeiro - Flaviano clebson Araújo. Náo sendo

rigàro"u*arrte observadas as exigências deste item, os respêctivos envê1opes não seráo âceltos e

o íicitante, portanto, desconsiderado para êfeito de participaÇão no certame'
6.5.Quando observada a ocorrência da entlega apenas dos envêlopes junto ao Prêgoêiro' sêm a

perm;nência de representantê credenciado na re§pêctiva sessâo pública' ficará subentendido quê

o licitantê abdicou da fase de lancês verbais'
6.6.É vedada à participação em consórcio'

7.0.DÀ REPRESENTÀçÃO E DO CREDENC!ÀIENIO
7.1.o licitante deverá se apresêntar. para credênciamento junto ao Pregoeiro, quandÔ for o caso'

atravésdeunlepresentant"-,.o^o"docrrmentosqueocledenciamaparticipardesteprocêdimento
licitatório,inclusivêcompoderêsparaformulaçâodêofertaselaocesvelbais.Cadalicitante
credenciará apenas um representantt que sêrá o único admitido a intervir nas fasês do certame

nâ forma prevista nêstê instnmento, pàdendo ser substituido postêriormênte por outro devidamênte

crêdenciado '.1.2.PaÍaocredenciamentodêveráoselapreseotadososseguintesdocumentos:
7.2.1.Tratando_se do represêntante legai: o instilÚlênto constitutivo da êmpresa na forma da Lei'
quando for o caso, devidamente registrado no órgáo competentê' no qual êstejam. expressos seus

foderes para êxercer dileitos e assunir obrigaÇôes em dêcorrência de tal investidura'
i.Z.Z.fratanao-sê de ficitante Pessoa Fisica: docr'rmento oficial quê contenhâ foto'
?.2'3.Tratando-s.aeprocuraaor:aprocuraÇàoporinstrrr.'üentopúblicoouparticulardaqual
constem os nêcessários pàãà."" pu.u formular- verbafmentê lances, negocia! preços, fi'rmar

dêclaraÇõês, dêsistir o,., up.a"a"t"t as !azôes de rêcurso ê praticar todos Ôs denais atos

pertinentesaocertameiacompanhadadocorrêspondenteinstrr.rmentodêconstituicâodâêmpreaa,
quando fôr o caso, que aoap.à'a os podêres do mandante para a outorgai ê oo caso de licitante
Pêssoa fisica, acompanhada de documànto oficial do maÔdantê quê contênha foto' Na hipótese de

procuraçâosêjaparlicufardewêráâêrreconh€cidaafirt!âeúcartóriodor€gpêctivogj.qnatário.



8. O.DA PROPOSTÀ DE gREÇOS

8,1.4 proposta dêve!á ser apresêntada em

sêguintes indicaÇões no anvêrso:
01(uma) via, dentro dê ênvelope lacrado, contêndo as

PRETEITURÀ MUNICÍPAL DE MOGEIRO
pRoposTÀ DE PREÇOS - PREGÀO PRESENCTÀL N". 0aa04/2022
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ/CPT' DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPÔSTA DE PREÇOS deverá contêr os sêguantes elementos:

8.2.Proposta elaborada em consooância com as especificações constantes deste instrumento ê seus

êlementos - Ànexo 1 -. em papel tinlcrado da empresa, quando for o caso' assinada por sêu

reprêsentante 1ega1, contendá rio correspondentê itêm cotado: dj-scriminaÇão, malca ê/ou nodelo ê

or.rtra, auau.taristicas se lrecessário, quantidade ê valores unj-tário e total explêssos em

algarismos.
g.ã.Será cotado um único preço para cada item, com a utilizaÇão de duas casas declmais. IndicaÇão
em contrário está sújeita a colreÇão observândo-se os seguintes crj'térios:
B,3.1.Ea1ta dê digitos: serão acrescidos zêros;
8.3.2.Êxcêssodêdígitos:sêndooplj-meirodígitoêxcêdentêmenolque5,todooexcêssoserá
suprimido, caso conúárlo haverá o ;rredondamênto do digito anterior para mais e os demais itens
excedentes suPrimidos.
8.4.A quantidáde mínima de unidades a ser cotada, por itêm, náo dêvelá ser inferior a 100E da

êstimativa dêtalhada no correspondentê Temo de Referência - Anexo I' DisposiÇáô em contrárlo
não dêsclassifica automaticamênte a proposta âpenas o lespêctivo item sêrá dêsconsiderado'
B.5.APropostadeverásêrredigidaem]ínguaportugruesaeeÍnmoedanacionaf,êIâboradacotR.
clarêza, sem alternativas, rasur;s, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última
datadaeasslnadapelolesponsável,comindicaÇâo:dovaloltotaldaproPostaemalçJarismos,
dosplazosdeentregaoue*ec.rção,dascondiÇõêsdêpagamento,dasuava].idadequenâopoderá
ser infêriôr: a 60 dias, ê outras iôformações ê observaçôes pertinentes que o licitante julgar
nêcessárias.
8.6.Existindo discrêpância entrê o preÇo unitário e o valor total, resultâdo da multiplicação
do p!êÇo unitário pê1a quantidade, o preÇo unitário prêvalecerá'
8.7.Eica êstabêlecido que havendo divergência dê preços unitários para um mesmo Produto ou

serviÇo, ptevalêce!á o de menor vâl'or'
8.g.No caso de alteração nêcêssária da proposta feita pêIo Pregoeiro e sua Equipe dê Apoio,

decorrente exclusivamente de incorreções ná unidade de mêdida utilizada, observada a devida
proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecêrá o valor corrigido'
8,9.À não indicaÇão na proposta dos prazos de êrltrêga ou execução' das condiçõês de pagamênto

ou de sua walidade. ficará subentendiào que o ficitante acêitou integralmente as dispôsiÇões do

ato convocatório ê, portanto, serão consiãeiâdas as determinaÇôes nêfe contidas palâ as rêferidas
ãr,igencias não sendo suficientê motivo para a dêsclassificaÇão da proposta'

7.2.4.o reprêsentante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando documento oficial
que contenha foto.
7.3.Estes documentos deverão ser entreguês ao Prêgoêiro - antes do inicio da sêssão pública -
em original, po! qualquer procêsso de cópia autênticada por eârtório competente, pelo Prêgoêiro
ôu mêmbro da Equipê de Apolo.
7.4.4 náo aprêsentação ou ainda a incorrêÇâo insanável de qualquer dos docunentos de
credenciamênto inpedirá a participaÇão ativa do reprêsentânte do licitante no presente celtamê.
Esta ocorrência nâo inabilitará sumariamentê o conco!xente, apenas pexdêrá o direito â

manj.fêstar-se Das correspondentes fases do processo licitatório, Para tanto, o Prêgoej-ro receberá
regulârmente do rêferido concorrente seus ênvelopes, dêclârações e outros elementos nêcêssários
à participação no cêrtame, desde que apresentados na forma definida nêste inst4rmento.
7.5.No monento dê abertura da sêssáo púb1ica, cada Iicitante, por intermédio do sêu representantê
dêvidamentê credenciado êntregará âo Pregoeiro, êm separado dê qua.lquer dos envelopes, a sêguinte
documêntaçáo:
7 . 5. 1 . DeclaraÇão de Elaboraçáo Indêpendente dê Proposta - Anêxo II.
? . 5 .2 . Dêc1araÇão dando ciência de que cumpre pfenamentê os requisitos de habilitaÇáo, cônforne
modêIo - Ànêxo 1IT, e
? . 5 . 3 . Comprovação dê que o licitante se enquadra nos termo§ do Art, 3" da Lei 723/06, se for o

caso, sêndo considerado microemprêsa ou emprêsa de pequêno portê ê recebendo, portanto,
tratamento difêrênciado e simpliricando na folma definida pela 1êgls1ação vigentê. TaI
comprovação poderá sêr feita através dâ apresentâção de qualquer um dos seguinte§ documentos, a

criiério do licitante: a) declaração exprêssa formalmentê âsslnada por plofissional da área
contábil-, devidamente habilitado; b) cêrtidão si-mplificada emitida pê1a junta comêrcial da sedê

do licitantê ou equival-êntê, na forma da legislaÇão pêrtinentê. A ausência da referida declar:aÇão
ou cêrtidão sinplificada, apênas nêste caso para comprovaÇão do enquadramentÔ na forma da

IegislaÇáo vigente. não é §ufj-cientê motivo para a inabilitação do licitante, apenas pêrderá,
durantê o presêntê certame, o direito ao tratêmênto difêrenciado ê simplificado dispênsado a ME

ou EPP, prêvistos na Lei 123/06:
7.5.3.1.ô Preqoeiro podêrá Promover diligência. na fonna do Art' 43, S 3', da Lei 8'666/93'
destinada a êsclarecer se o Iicitantê é, de fato ê dê diraelto, considêrado microemprêsâ ou

emplesa de pêqueno porte.
l.t.Ouando os envelopes proposta dê PlêÇos e Docr.meDtaÇão forem envi.ados viâ postal. a

docr.rmentaçáo relacionada no§ iteos 1.5.7, 1.5,2 e 7,5,3 devêrá sel apresentada dentro do envelope
Proposta de Preços '



8,10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no p.óprio modelo fornêcido pelo ORC, desd6
que esteja dêvidamênte prêênchido.
B,11.Nas licitaçôes pala aquisiÇáo de mercadorias o participante lndicará a origêm dos produtos
ofertados. A eventual falta da rêfêrida indicaÇão oão dêsclâssificará o licitaDte.
8.12.Será dêsclassificada a proposta quê deixar de atender as disposiÇôes deste insttumento.
8.13.Eica facultado ao licitantê a apresentação da proposta tarúén êm mldia, ou seja. êm cD ou
PENDRIVE.

9.0.DÀ HÀBtrrrrÀÇÀo
9.1.0s documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão sel apresentados em 01 (una)

via, dentro de envêlope lacrado, contêndo as seguintes indicações no anverso:

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

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

aaaa4 / 2022

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÃO dêverá côntêr os seguintes elementos:

9.2. PESSOA JURÍDÍCA:
9.2.L.Prova dê inscrição nô Cadastro Nacional de Pessoa Julidica - CNPJ'
g.2.2-pÍova de inscriÇão no cadastro de contribuintês estadual ou municipal, lelativo à sede do

licitante.
9.2.3,Ato constitutivo, estatuto ou contrâto sociâ1 êm vigor, devidamente registrado, êm se

tratando de sociedades cometciais, e, no caso de sociedades por ações, aconpanhado dê documentos

de eteição de seus administradores. Inscrição do âto constltutivo, no caso de sociêdades civis,
acompanúada de prova de diretoria em exercicio. Decreto dê autorizaÇãô, êm se tratando dê empresa

ou ;ociedadê estrangeira êm funcionamento no Pais, e âto de registro ou autorizaÇão para

funcionameoto expedidô pelo órgão competentê. quândo a atividadê assim o exiqir. Registlo
comercial, no casÔ de emplêsa individual. Estas êxigências não se aplicam ao licitantê que,

quando da etapa dê credencianento no cêrtame, já tenha apresêntado dê forma rêguIar nos termos
do paa""rrtu instrumênto convocatório, a refêrida documentâção soficitada neste subitêm.
g.2.4,Aalanço patrimoDial e demonstraÇões contábeis do úftimo êxercicio social, iá êxigíveis e

apr.""ntado" .rã for 
" 

da lei, com indicaÇão das páginas correspondentes do livxo diário em que

o mesmo sê encontra, ben como aptêsentaÇâo dos competêntes têImos dê abertula e encerramento,
assinados por profissional habilitado e devidamentê registrado§ na iunta comelcial compêtentê,

vedada a sua substituição por balancetes ou balanÇos plov.isórios. Tratando-se dê emplesa

constituída há mênos de um áno, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechâmêntô do seu

primeiro ano de existência no prazo legal, poderá aplesental o BalaÇo de Àbertura assinado pol

irof.issional habititado e dêvidâmente rêgistrado na junta comercial competente '
g.2.5,Rêgulâridadê para com a Fazenda Eederal - celtidão Nêgativa de Débitos Relativos ao§

Tributos Feder:ais e à Divida Ativa da União'
9,2.6.Certidôês nêgatlvas das Eazendas Estadual e Municipal da sêdê do licltantê' ou outrÔ

equivalencê, na torma da lei.
9. 2. ? . cornproração dê regularidadê relativa ao Eundo dê Garantia por TempÔ de sêrviÇo FGTS'

apresentaido o rêspectivo Certificado de Regulâridade fornecida pela Caixa Econômica Eederal'
9.2.8.pro.,adeinexistênciadedébitosinadinplidospelanteaJustiÇadoTrabafho,mediantea
aplesentaÇãodeCertidãoNegativadeDébitosTrabalhistasCNDT,nosterrnosdoTítulÔVIÍ-Ada
càosolidaião das Leis do rrábatno, aprovada pelo Decrêto-Lei n'5'452' de 1o de maio de 1943'

9. 2 , 9. oeciaração do Licitantê: de 
-cumprimento do disposto no Art' ?o' Inciso XxxIÍI' da

constituiÇão Federat - ArL.2'1 , rnciso í, da Lei 8.666/93; de supervêniência de fato impeditivo
no que diz resPeito à par:ticipaÇâo na ficitaÇão; e de submeter-se a todas as c1áusulas ê

condiÇôes do pr;sente instnmeDto convocatório, conformê modelo - Anexo ÍI'
9.2.1O.certidão negâtiva de fa1ência ou concordata expêdj-da pelo distribuidÔr da sedê do

licitante, no máximo 30 (triotâ) dias da data prêvista parâ abertura dâs propostas'
9.2.11.ComprovaÇáodecapacidadededesempênhoanteriorsatisfatório,dêatividadêigualou
assêmêlhada ao objeto da .Iicitação, feita através de atestado fornêcido por pessoa jurídica de

direi Lo púbIico ou Privôdo.
g.2.!2.A:lva}:âdelocafizaçãoefuncionamêntoê/oudeclalaçãodaPrefeituradolocaldasededa
Eirma, informando que a mesma funciona no êndereço mencionado nos documêntos '

9.3. PESSOA EÍSICÀ:
9.3.1'céduladeldentidadê-RGêprovadeinscriÇãonocadastrodePêssoasEísicas-CPE.Estes
documentospodêrãosêIsubstituídospelacarteiraNacionaldêHabilitaÇão_cNHoudocrrmentodê
j-dentificação profissional emitido plla entldade de cl-asse compêtentê. Bstâs exigências não se

aplicamaolicitantequê,quandodaetapâdecredênciamêntonoceltame,játenhaapresentadode
forma regular nos termos do pre§ente instrr-lÍiento convocatório, a referida documeDtacão solicitada
nêstê subitêm.
9 , 3 . 2 . Rêgularidadê paÍa com a Eazenda Eedêra1 - Certidão Negativa dê Débitos Rêlativos aos

Tributos Federais ê à Divida Ativâ da UniãÔ'
9.3.3.Cê!tidôesnêqati-vasdasEazendasEstadualeMunicipaldodomicíliodolicitante'ououtlo
equivêlente, na formà da -Lei,.
ó.:.q.p.orru de inêxistência de débitos inadinplidos pêrante a JustiÇa do Trabalho, mediante a

apresentaçáo de Cêrtidão Negativa de Débltos irabalhistas CNDT' nos temos do Titulo VII-A da

Consolidaçáo das Leis ao fríalho, aprovada pê1o Dêcreto-Lei n'5'452' de 1" de maio dê 1943'

9 , 3 . 5. Dec]alaçáo do licitantêt àe 
-cumprimát'to do disposto no Àrt' ?o' lnciso xxxIII' dâ

constituiçâo Fêderal- - lrl.L.;i, r"cl"" ü, da Lêi 8 666/9'; de superveniência de fato impeditivo



no quê diz respêito à participaçâo na licitaÇão; e de submetêr-se a todas as cláusulas
condj-Ções do plesente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.
9 . 3 - 6. Comprovação de capacidadê dê desempênho anterior satisfatório, de atividadê igual
assemêfhada ao objeto da licitaÇão, feita através de atestado fornêcido por pêssoa jurídica
di.êito público ou privado,

ou
de

9.4.Os documentos dê HabilitaÇão dêverão sêr organizados na ordêm dêscrita neste instrumênlo,
precedidos por \rm índice correspondênte, podendo ser apresêntados em original, por qualquer
processo de cópiâ autenticada por cartório competentê, pêIo Pregoeilo ou mêÍibro da Equipe de
Apoio ou publicâção em órgáo da impreosa of.lcial, quando for o caso. Estando perfeitamente
1êgiveis, sem conter botrões, rasuras, emendas ou êntreLinhas, dentro do prazo de validade, e

encerrados êm envelope devidamente lacrado e indevassáve.l, Por sêr apenas uma fomalidade que

visa facilitar os trabalhos, â ausência do referido tndice não inabilitará o licltantê.
9.5.4 falta de quafquer documento exigido, o sêu vencimento, a ausência das cópias dêvidamêntê
autenticadas ou das vias originais para autenticaÇão pelo Pregoeiro ou nembro da Equipe de Apoio
ou da pub.Iicação êm órgão na imprensa oficial, a apresêntaÇão de docu$entos dê habilitaÇâo fora
dô envelope êspecifico, tornará o rêspectivo Iicitantê ioabilitâdo. Quando o dôcumento fol
obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos enderêÇos eletrônicos correspondentes.
poderá sêr utilizada, a critêrio do Prêgoeiro, â documêntaçâo cadastrâ1 de fornêcêdor, constante
dos arquivos do ORC, para comprovaÇâo da autenticidade de ê1emêntos aprêsentados pêIo licitantê,
quando for o caso.

10. O.DO CRTúRIO PÀRA ,JI'úGÀT"EN!O

10.1.Na seleção inicial das propostas para identificâçâo de quais irão passar a fâse dê lances
verbais ê na classificaçào fina1, observadas as êxigências e procêdimentos dêfinidos neste
instrumento convocatótio, ser:á considerado o critério de rnênor preÇo apresentâdo para o

correspondentê item.
10.2.Hávendo igualdade de valores êntre duas ou mais propostas escritas, e após obedecido o

disposto no ari. 3', § 2', da LeL 8.666/93, a classificaÇão iniclal para a fase dê lances
veibais, se fará através dê sorteio.
1o.3.Na plesente licitaçâo - fase dê fancês -, seIá assêgurada como critério de desêmpate,

prêferência de contratação para as microempresas ê emplesas de pêqueno porte'
iO.a.puau efeito do di.sposto nêste instrumento, entênde-sê por empate - fase de lances -, aquelas

situaçõêsêmquêasplopo§tasaprêsentadaspelasmicroempre§aseempresasdêpequênoportêsejar.
iguais ou até 059 (cinco por cênLo) superiores ao melhor preÇo'
10.s.Ocorrendo a situaÇão de empate - fase de lancês - conforrÔe acima definida, proceder-sê-á
da seguintê forma:
lo.5.l.Amicroernpresaouemprêsadêpequenopoltênaisbemclassificadaserácoovocadapara
apresentar nova proposta no máximo de 05 (cinco) minutos após o êncerramentÔ dos lances, sob

pêna de preclusão
10.5.2,Não ocorrendo a contrataÇáo da microêmprêsa ou empresa de pequeno porte, na forma do item
anterior. serãô convocadas as demais lemanescêntes que pol ventula se ênquadrêm na situaÇão de

empate acima definida, na ordem dê classificaÇão, para êxêrcício do mesmo di-reito;
10.5.3.No caso dê eguivalência dê valôtes apresentados pêIas microenpresas ê emplesas de pêqueno

torte que se encontiem no intervafo estabelecido como situaÇâo de empate, será realizado sortêio
àrrtt. Ét.s para que se idêntifi-que aquela que primêiro poderá apresêntar mê1hor Ôferta'
10.6.Na hipótese dê não-contratáçao nos têrmos acima previstos, êm que foi obsêrvada a situacão
deêmpatêeasseguradootratamêntodifelênciadoanicroemprêsaeêmpresadepêquenopoltê,o
ànj.tà ti.ituao ;erá adjudicado em favol da proposta originalmentê vencêdora do certame '

10,7.A situaçào de empate - fase de lances -, na folmâ acima definida' somente se aplicará
q,rar.rao u mê1hor oferta inicial nâo tivêr sido apresentada poI micloêmpresa ou êmpresa dê pequêno

porte.

11.0.DÀ ORDEM DOS TR,ÀBÀI,BOS

11.1.Palaorecêbimentoclosenvê1opêseiníciodostrabafhossêráobservadaumatolêIânciade
is tquinze) minutos após o horáliá fixado' Encerrado o prazo para recêbimento dos envêlope§'

nênhrm outro sêrá aceito.
11.2.Declarâda abêrta à sessão pública pelo Pregoeiro' será efetuado o devido credencianênto

dos interessados. somente participará ativamente da reuniâo um rêprêsêntante de cada licitante,
podendo, no êntanto, ser assistida por qualquer pêssoa que se interessar'
if.:.o r'rao comparecimênto do representanle dê qualquer dos -Iicitantes não impedirá a efêtivaÇão
da reunião, sêDdo qrle, a simples particlpação nestê cêrtame implica na total aceitaÇão de todas

as condiÇões êstabêlecidas nestê fnstrumento Convocatório ê seus anexos'

11.4.Em nenhrma hipótese sêrá coocedido prazo para a apresentaÇão de docunentaÇão e/ou

substituiÇãodosenve-Iopesoudequalquêrelementoexigidoenãoapresêntadonaleuniâodestinada
ao recebimenro das propostas de p!êÇos'
11.5.O prêqoeiro retebàrá de cada representante os envelopes Proposta de PlêÇos e DocumentaÇâo

ê a declaraÇão, separada ae qualquei dos envelopês, dando ciência de gue cumpre plênamentê os

requisitos de habilitação.
11.6.postêriormentêabriráosenvelopesPropostasdePrêÇo§,rubricaráosêuconteúdojuntameote
com a sua Equipe de epoià, .o.tr"iindo-as quanto à vatidade ê crmprimênto das êxigências

constantes no instrumento convocatório e sofiãitará dos licitantes quê exâminem a documentaÇão

nêIes contidas.
11.?.Prosseguindoostrabalhos,oPrêgoei!oanaliSaláosdoclmentosêâsobsêrvaÇõêsporveDtura
formuladas pelos licitantês, dando-lhJs ciência, em seguida' da classificaÇão inicial' indicândo

a proposta de mênor preÇo e aquelas em valorês sucessivoa ê supêriores êm até dêz por cent6'



telativâmente à de nenor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim julgrar necêssário,
poderê divulgar o resultado ntxna nova rêuniào.
11.8.Náo havendo para cada item licitado pelo nenos três propostas nas condiÇôês acima definidas,
seráo classificadas as nelhorês propostas subsequêntês, até o máximo dê três, quaisquer que
sêjam os prêços oferêcidos,
11.9.EÀ seguida, será dado inicio à etapa dê apresentaÇâo dê fances verbais pêlos leprêsentantes
dos Iicitantes inicialmentê classificados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em

vê10res distintos e decrescentês, a partir do autor da proposta dê maior pleÇo. Serão rêalizadas
tantas rodadas de lancês verbais quantas se fizerêm nêcessárias. Esta êtapa podêrá sêl
j-nterrompida, matcaodo-se uma nova sessão púb1ica pâra continuidade dos tlabalhos, a critério
do Pregoeiro.
11,10.Nâo serão aceitos fances com valores irrisórios, incompatívêis com o valor orÕàldo, e

dêvetão ser efetuados êm unidade monetária nacional. A deslstência em aplesentâr lance verbal,
quando convidado pelo Prêgoeiro, implicará na exclusâo do licitantê apenas da etapa dê lances
vêrbais para o correspondente item cotadô ê na nanutenÇão do último preÇo apresentadÔ, pâra
efej-to dê cl-asslficaÇão final das propostas'
l1.11.Declarada encerrada a etapa côínpêtitiva ê ordenadas às plopostas, o Pregoeiro examlnará a

aceitabilidade da primeira cfassificada, quanto ao objeto e valor, dêcidindo motivadamente a

11,12.Sendo aceitáve1 a proposta de menor preÇo, sêrá aberto o ênvefope contendo a documentação
de habilitaÇão somênte do licitante que a tivê. formulado, para confirmação das suas condiÇões
habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no j-nstrumênto

convocatório, o licitante será declarado vêncedor, sendo-1hê adjudicado o rêspectivo item,
objeto deste certame, após o transcurso da competente fase leculsal, quando for o caso.
11.13.Se a oferta não for acêitável ou sê o licitante náo atender as êxigência habilitatórias,
o prêgoêiro examinârá as ofertas subsequentês, na ordêm de ctâssificaÇáo, vê!ificando a sua

acêitabitidade e procêdendo à habilitêÇáo do proponente. e assim sucessivamente, até a apurâçâo
dê uma proposta quê ateDda as disposições dÔ instrumentÔ convÔcatório'
11.14.Da reunião lavrar-se-á Àta circunstanciada. na qual sêrão regi§tradas todas as ocorrências
ê que, ao fina1, será assinada pelo Pregoêiro, sua Equipe de Àpoio e licitantes plêsentes.
11,15.Em decoirência da Lei complementar 123l06, a comprovaçáo dê regularidade fiscal e

tlabalhista das micloempresas e êmpresas de pequeno porte sonêntê será exigiida para efeitÔ de

assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.15.1.4s microemprêsas e êmpresas de pequeno porte, por ocaslão da participaÇâo nesta
licitaÇão,dêvêrãoapresentartodâadocumentaÇãoexigidapalacomplovaçãoderêgularidade
fiscal e trabalhista, dêntre os documentos ênumelados nestê instrumento para êfêito de

HabilitaÇáo e intêgrantes do ênvelope Documentação, mêsmo que esta apresente alguma IestriÇão;
11.15.2.Havendo alguma restrição na comprovação da r:êgulalidadê fj-scal e trabalhista' será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cuio termo inicial colIêsponderá ao momênto em que

o li;itante for declarado vencedor, prorrogáveis poi iqual periodo, a cri!ério do ORC, pala a

IêgufarizaçãÔdadocrmentaçâo,pugu'nu',toouparcelamêntododébito,êemi5sãodaêvêntuaijB
ceitidôes nêgativas ou positivas com êfeito dê cer:tidão negativa;
11,15.3.À náô-regularização da documentaÇão, no prazo acima prêvisto, i'mplicará decâdência do

direlto à contrataÇão, sêm prejuizo das sanÇôês previstas no Art' 81, da Lei 8'666'193' sendo

facultado ao oRC convocar os licitantes remanescenteS, na ordêm de classificação, para assinaturá
do contrato, ou revogal a licitaÇão.
11.16.Os documentos apresentados pelos licitantes no credêncialnento e os êlementos cÔnstantes

dosenvelopêsP'opostadePreÇoseDocumentaçãoqueforemabertos,SerãoretidospeloPregoeiro
ê anexados aos autos do processo. No mêsmo contexto, o envêfope DocumentaÇão, ainda Iacrado, do

licitânte dêscl-assificado ou que não fogrou êxito na etapa competitiva que não for retirado po'
seu represêntante legal ,ro práro de 60 (sessenta) diâs con§ecutj.vos da data de homorogaÇão do

presente celtame, será sumariamente destruido.

12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBII.IDÀDE DE PREÇOS

12.1.HavêndoplopostaoulancêvencêdorcomvalorparaorespectlvoitemlêfacionadonoÀnexoI
- Termo de Rêferência - EspecificaçÔes' na coluna côdigo:
12.1.1.Com indícios que conduzam á uma presunção relativa dê i-nexêquibi l idadê, pê1o critério
definido no Art. 48, II, da lel 8.666/93, em ta1 situação, Ôão sêndo possivel a imediata
confilmaÇáo, poderá Ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua êxequiblfidadê,
seodo-lhe facul-tado o prazo dê 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços,

conforme parâretros do mesmo Art. 48, 1I, sob pena de desconsideraÇáo do itêm'
12,2.SaIi;nta-se quê tais ocotrências não dêsclassificam automaticâmente a proposta, quando for
o câso, apeoas o item correspondênte.

13.0.DOS RECORSOS
13'1.Dêclaiadoovêncedor,qualquêIficitantepodelámanifêstarimediataemotivâdamentêa
intençáoderêcorrel,obsêrvando-seodispostonoÀrt'4o,lncisoxVIIr'daLeí\0'520/02'
13.2.o acolhimentô do recurso importarâ a invalidação apenas dos atos lnsuscetlveis de

aproveitamento.
13.3.Àfa]-tadêmanifestaçãoimediataêmotivadadolicitanteimpoltaráadecadênciadodireito
de rêcurso e a adjudicaÇão do objeto da licitaçáo pelo Pregoêiro ao vencêdor'
13,4.Decididos os rêculsos, a áutoridade superior dÔ oRc fará â adjudicaÇão do obieto da

ficitação ao ploponente vencedol.
13.5-O recurso sêrá diriqido à autoridade supêriol do ORC, pôr iotermédio do Prêgoeilo, devendo

sàr protocolizado o original, nos horários normais de êxpediênte das 08:00 âs 12:00 horas'

exclusivamente no seguintê endêreço: Àv. Presidente Joáo PessÔa, 47 _ CeDtIO - Mogeiro - PB'



la. o.DÀ r{orlIor,ocÀÇ.Ào E ÃDJITDTCÀÇÃÔ

14.1.Concluído a fase conpetitiva, ordenada às propostâs apresentadas, analisada a documentaçáo
de habiLitaÇáo ê observados os lecursos porventura interpostos na forma da legislação viqente.
o pregoeiro êmitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvofvidos no cêrtame, remetendo_o a

autoridade superio! do ORC. juntamente com os elementos constitutivos do procêsso, necessários
à ÀdjudicaÇão e Homologação da respêct-iva licitaÇão, quando for o caso.
14.2.A autoridadê supêrior do oRc poderá. no êntanto, tendo em vista semple â dêfesa dos

interesses do oRc, discor:dâr e deixar de homologar, total ou parcialmênte, o resuftado
ap!êsentado pelo pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licltaçáo, desde que aplesentê a devida
fundamentaçáo exigida pel-a leqistaÇão vigêntê, resquardados os dirêitos dos licitantês'

15. O.DO CONERÀTO
15.1.Àpós a homologaÇão pela autor.idade superior do ORC, o adiudicatário será convocado parar
dentro do ptazo de 05 (cinco) dias consecutlvos da datâ dê rêcebimento da notificaçâo' assinar
o respectivo conttato, quando for o caso, êIaborado êm confôrmidade com as modalidades permitidas
pela iei 8.666/93, podendo o mêsmo sofrer afterâÇôês nos têrmos definidos pela refelida norma.

1S.Z,Nao ateodendo à convocaÇão para assinar o coDtrato, e ocorrendo esta dentio do prazo de

validâde de sua proposta, o l-icitantê perderá todos os dirêitos que polventula tenha obtido cÔmo

vêncedor da licitaÇão.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vêncedor não comparêcer pala assinatula do contrato
no pr:a;o e condj-Çôês estabelecidos, convocar os ficitantes rêmanescêntes, nâ ordên de

classificaÇão e sucessivamente, para fazê-lo êm igual plazo do licitante vencêdor'
15.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pefo Iicitante vêncedor, poderá ser
alterado com a devida justificativa, uni-Iatelafmente pelo contratante ou por acÔIdo entlê as

partes,noscasosprevistosnoÀrt.65eselárescindido,dêp1ênodireito.conformeodisposto^nos erts. '1'1 t '78 e ?9, todos da Lei 8.666/93; e rêal-izado na forma dê fornecimento parcelada'
15.5.oContratadoficaobrigadoaaceitar,nasmesmascondiÇõescontratuais,osacréscimosou
supressôês quê se fizerem nás compras, até o respectivo limitê fixado oo Art, 65, § 1" da Lei
8.e66/93. Nenhum acréscimo ou supressão podêrá êxcedêr o limite e§tabelecido, salvo as §upressóês

rêsultantes dê acordo cefêbrado êntrê os contratantes'

de adimplemento das obrigaçôes
pelô ORC obedecêrãO, conforme o

16.0.DÀS SÀNçõES ÀDMrNÍ SIRÀTÍVÀS
l6.l.Quero,convocadodêntrodoprazodêvalidadedasuaproposta'nãocelebrarocontlato'
deixar dê enttegar ou apresenaar documentaÇão falsa exi'gida para o cêrtame' ensêjar o

retardanênto dâ execução dê seu objeto, nâo mantiver a proposta' falhar Ôu fraudar na execuÇão

do contlato, comportar-se ae modo iiiaôneo, decfalar informaÇôes fa1§as ou cometer fraude fiscal,
qàrantiao o dirêlto à ampla defêsa, ficará impedido de licitar e contratar com a união, Estados,

ói"t.ito r.ederal ou Municipj-os e, será descledenciado do sistema de cadastramento unificado dê

Eornecedores sICAF do Governo Eederal e de sistemas semefhantês mantidos por Estados' Dlstrito
Federal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sêm Prêjuizô das muftas previstas
nestê EditâL e das dêmais cominações fegais'
16.2.ÀrecusainjustaêmdeixardêcumprirasobrigaÇóesassumidaseprecêitoslêgais,sujêitará
o Contlatado, garantida a prévia defeÀa, às seguintês penafidadês plêvistas nos Arts' 86 ê 8?'

da Lêi g.666/93: a advêrtência; b - multa dê mora de 0,5* (zêro vírgu1a cinco por: cento)

apficada sobrê o valor do contrato por dia dê atraso na êntrêga' no início ou na execuÇão do

otjeto ora contrâtado; c - multâ ae iog (aez por cento) sobre o valor contratado pela inexêcuÇão

total ou parcial do contrato; d - 6 imultaneamente ' qualquer das penalidadês cabiveis
fundamentadãs na Lêi 8.666193 ê na Lei l0'52a/02'
16,3.sê o vafor da mu]ta ou indenizaÇâo dêvj"da náo fo! rêcolhido nô prazo de 15 (quinze) dias

apósacomunicaçãoaocontratado,seráautomaticamentedescontadodaprimei.!aparcêfado
pagarnento a que o Contratado vier a fazel jus, acrescido de iuros moratórios dê 1g (um po!

t.Áto) "o 
mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmênte'

16.4.ÀpóSaaplicaÇãodequaisquerdaspenalidadesplevistas,Iêalizar-se-ácomunicaÇâoescrita
ao Contratado, e publicado ,ru i^p..""t àfi(:iut, excluidas âs pênalldades dê advêrtência ê multa

de mora quando for o caso, const;ndo o fundamênto legal da puniÇãÔ' informando ainda que o fato
será registrado e publicado no câdastro corrêspondentê'

1?.0.DÀ COMPROI,.ÀÇÃO DE EXXCUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1.Executada a presentê contrataÇão e obselvadas as condj'Ções
pactuadas, os protedimentos ê prazos pâra receber o seu objetÔ
'caso, à disposiÇôes dos Arts. 73 a 16, da Le\ B'666/93'

18,0.DO PàGÀ!{E}lro
ig.i.o p.gu^.rrto será realizado mediantê processo rêgu1al e êm obsêrvância às normas e

pio."ai*.rrio" adotados pelo oRC, da segr'rinte maneira: Para ocÔrler no prazo de trinta dias'
contados do periodo de adinplêmento'
1g.2.O deseÍüo1so máximo ao'p.rioao, náo será superiôr ao valot do tespectivo adlmpLemento, de

acôrdo com o cronograma upao'uao, quando foi o caso' e semple êm cÔnformidade com a

dj.sponibllidade de reculsos financeiros '
1g,3.Nenhr.rm va1ôr se]:á pago ao Contratado ênquanto pendente de liquidaÇão qualquer ÔbrigâÇáÔ

financeira que 1he for i*po"iu, em virtude ae penatiaaae ou iôadimplência, a qual poderá ser

compensadacomopagamentopendente,semqueissogerêdlrêitoaacréscimodequalquernatuÍêza'
18.4.Nos casos de eventuaii atrasos de pagamento nos termos destê instrunênto' e dêsde que ô

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇáo

financeira, devida desde a data Iimite fixada para o pagamênto até a data correspondente ao

efetivo pagamênto da parcêIa' os êncargos moratólios dêvidos em razão do atraso no paganento

"ãiáã ".i.úfuaos 
com utilização da seguinte fólmula: EM = N x vP x r' ondê: EM: encargos



molatórios; N = número de dias entrê â data prevista parâ o pagamento e a dô êfetivo pagamento;
Vp = vator dâ parcela a sêr paga; e I = indicê de compensaÇão finêncêira, assim apulado: Í =
(TX + 100) + 365, sendo TX : percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze mêsês ou, na
sua fâ1ta, um novo indicê adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipôtese do refer:ido
lndicê estabelecido para a compensaÇão financêira venha a ser extj-nto ou de qualquer folma náo
possa mais sêr utilizado, sêrá adotado. êm substituiÇáo, o que vier a ser determinado pê14
legislação então ern vigor '

19. 0.DO REÀJuSÍÀ!iÍEN!O
19.1.Os pr:êços contratados são fixos e irreajustávêis no prâzo dê um ano.
19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediantê solicitaçâo do Contratado, os prêÇos
podêrão sofier reajuste após o interregno de um ano. na mesna proporção da variaçâo vêrificada
no IPCÀ-IBGE acumulado, tomando-se por basê o mês de aprêsêntaÇão da respêctiva proposta,
exclusivamente para as obrigaÇôês iniciadâs ê coocluidas após a ocorrência da anua.Iidade.
19.3,Nos reajustes subsequentes ao prineiro, o interregno minirno de um ano será contado a partir
dos êfêitos financeiros do último reaiustê'
19.4.No caso dê atraso ou não divufgaÇão do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao

Contratado a importância calculada pela última va!iação conhecida, liquidando a diferenÇa
correspondênte tão Ioqo seja divulgado o índicê defini.tivo. Eica o Contratado obrigado a

aprêsentar memôria de cálculo referente ao rêajustamento dê PreÇÔs do valor remanêscente, sêmpre
que este ocorrer.
i9.S.Nu" afêriçôes finais, o índicê utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o dêfinitivo.
19.6.Caso o índice estabêlêcido para rêajustamênto venha a ser êxtinto ou de qualquer formâ não
possa mais sêr uti.lizado, será adotado, êm substituiÇão, o que vier a ser detêrminado pela
legislaÇão êntáo em vigor:.
19:?.Na ausência dê previsão legaf quanto ao indice substituto, âs partes elegerão novo indice
oficial, para reajustamento do preÇg do valor remanescente, por meio de termo aditivo'
19.8.o teajustê poderá ser realizado por apostilamênto.

rlavtauo cLEBsoN ARÀúJo
Pregoeiro Oficiaf

20.o.DÀs orseostçôes eoners
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentaçâo de documentaÇão relativa
ao certame, quatquer tipo de indenização.
2O.2,Nenhuma pesjoa fisica, ainda que credenciada por procuração 1êqa1, poderá rêprêsêntal mais

de umâ Licitante.
20.3.À presente licitaÇáo somente podexá vir a sêr levogada pol razões de interesse público
decorrente de fato superveniente dêvidamênte comprovado, ou anulada no todo ou em partê, por
ilegatidade, de ofício ou pot provocação dê terceiros, mediante palêcer escrito e dêvidamente
fundêmêntado,
2O.4.Caso as datas prev.istas para a realizaçáo dos êventos da prêsente licitaÇão sejam dêcl-aradas
feriado ê náo havendo ratificaÇão da convocaÇão. fj-cam transfêridos automaticamente para o

primeiro dia útil subsequêntê, no mesno focal e hora antêriormênte previstos.
iO.S.O Onc por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a

qualquer tempo a execução da contrataÇão, cientificando devidamente o Contratado'
àO.O.oecairá do direito de impugnar perante o oRC nos termos do presente instrumento, aquele
quê,tendo-oaceitadosemobjeÇão,venhaaapre§ênta!.dePoisdojulgamênto'falhasou
irregularidades que o viciaram hipótese en quê ta1 comunicado nãô têrá efeito de rêcurso-
2o.T.Nosvaloresapresêntadospêloslicitantês,jádeveIâoestalincluldosÔscustoscom
aquisiÇâo de materiãI, rnão de-obra rltilizada, impostos, encalgos, fretês e outros que vehham a

incidir sobre os rêspectivos prêços'
20.8.Às dúvidas surgidas após a apresentação da§ proposlas e os casos omissos neste instlumento,
fi-carâo únicâ ê exclusivamente sujeitos a intêIpretaçâo do Pregoeilo, sendo facultâda ao mesmo

ou a autoridade supêrior do ORC, em quatquêr fase da licitaÇào, a plomoçáo dê diligência
destinada a êsc1arêcel ou a complementa! a instruçáo do processo'
2A.9.paÍa dirihir controvérsiai decorrentês deste cettame, êxc1uído qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca dê Itabaiana.

Mogeiro - PB, 03 de Eêveleiro de 2022.



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEÍTUB,À MUNICÍPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNE}TTE DE LICITÀÇÃO

ÀltExo r -

TERMO DE

PRXGÃO PRESENCIÀT N" OOOO4,/2022

REFERENCIA ESPECIEICAÇÕES

1.0. DO OBJETO
1.1.Constitui objêto desta licitaçáo: CoNTRÀTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
TORNECTMENTO DB HORTIERÚTI GRÃNGEIRO PARÀ ATENDÉR ÀS DIVERSAS SECRETARIAS

E OU FÍSICÀ PARA
DESTE MUNICÍP10.

2.0
2.7

. .,USTÍFIC.ATTIIA

.Consldêrando âs necessidades do oRC, tem o plêsente teÍno
e adequadamentê, os procêdimentos nêcêssários para viabilizar
2.2.As caracteristicas e espêcificaÇões do objeto ora licitadô

CODI@
1

a finalidade dê definir, técnica
a contratação em tela,

são:

9UÀ}TIIDÀDE
2000

3500

l

DISCBI}{INÀçÃO IJNIDÀDE

Abacâxi tipo perol.a naduro, tamaoho médio, no glâu máximo de evoluÇão do Und

tamanho, aroma ê sabor da espécie, sem ferimentos ou defêitos. Pesando de 1:

kg â I.5 kg.
Banana prâta em pencas, tamânho uoiforme com polPa firme e intacta, bem Kg

desenvolvida, sem danos flsicos.
Lêrênjà pêra mdduro, cananho medio, no grau máximo de evoluÇão do lâmânho, Und

aroma e sabor da êspécie, sem ferimentos ou defeitos.
Mamã; tipo havaÍ com 80 a 9Ot de maturaÇão, frutos de tanânho médio, madrlro, Kg

tamanho médio, no grau máximo de evoluÇão do tamanho, aroma ê sabor da

espécie, sêm fêrimentos ou dêfeitos.
rnhame de lôi- á"aliãaae, fresco, compac!o e firme, Iivre de materiais Kg

terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de

aproxrmadamenLe 1kg.
l,tacaieira tipo branca/arnarefa, primeira, raizes g.andes, no grau normaL de xg
evolüÇão no tamanho, sabor e cor própria da esPéciê, uoiformes, com cascas,
intêiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosâ, 1lvles de maior parte de

terra e corpos estlanhos aderente á superficie externa e insentas de umidade '
Batata doce em quilo, unifolmes, intêiras, sern felimentos ou defêitos' Kg

Uva Itâ1ia deve se! doce e sucufenta, firme e êstâr bem Presa ao cacho, nova Kg

e de 1" quatidade, não deve estar nurcha ou despencando.
uaçí-iacionaf uniaaàã! ae tamânho médio, câsca lisa, sêm anàssamento ou Kg

Iesôes microbianos, coI: e sabor característico do produto'
Melancia dêve sel um produEo íntegro, sem manchas, picâdas de insetos ou Kg

sinais de aPodrecimentos; estar em ponto de mâturaÇão própri-o !ã!a o consumo',-.---.

Itefao anrareloi-á "r""" 
d..t. ser firme, sem rachaduras e de cor vibrânte'' Kg

doce, suculento, de 1'qualidade.
Àlho graúdo do tipo comum, cabeÇa inteira com bulbos curados' 5êm Kg

anorna l ldàdes.
Batái;'inglesa comum especiaf, favada, tamânho grande ou médio, dê primeira' Kg

qualidade, unifornes, .inteiros, sem ferimentos ou defeitos, cascâ lisa e conl

bri tho.
Cêbola não brotacla, sem danos fisiológicos, sern ferimentos ou defeitos, casca Kg

Iisa e com br iLho.
coentro iseniíãe si"uis de aprodecimento, sujadàdes e materj'ais terrosos'' Maço

MaÇos de 3oog 
)s de materiais KgChuchu de primei!á, tamanho e colorações uniformes, fivr€

:i;::il:' "::I""::"i.iiliili 
' 
,, 

" ", tamanho e cororação unirornes, sem 1esôes und

dê origem física ou me,c,ânica, perfurêÇões e cortes'
Tomate tipo maça, com 

*ãproximadãmen! 
e 8Ot de matulação, sen ferimentos ou Kg

clefeitos, sem manchas,,com coloração uniforme e brilho'
Cenoura sem fofhas, d; primeira uniforme, sem ferimentos, tananho médio' Kg

uniforme, tenras, sem corpos estrânhos aderidos a,.superfície externa'
sáiá.rara sem folhas,_-Êulbos dà tamanhos unIformes, in!erros, sem ferimentos' Kg

ou defeitos, casca lisa e com brilho.
Couvê folha de ser frêsca. cabeÇa graúdâ, entregues com as câractelisticâs MaÇo

or gànolepLrcas mântr dàs.
Âlfacê crespa com folhâs lntegras, frescas, de boa quâtidade' sem mânchas ou Kg

picadds de rnsetos.
üaracujá naduro tananho médio âroma e sabor da espécj'e sem defeitos Kg

Goiaba madur; tamànho médio, aroma e sabol da espécie sem fêrimentos e Kg

ttanga maa,.rriiámanho médio, aroma ê sabor da espécie sem fer'imêntos ou Kg

dêfei tos.

27AA
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26
21
28

Repolho sem danos fi.siologicos, sem fêrimentos ou defêitos.
BrocóLis sem d;nos fisiologicos, sem fêrimentos ou defeltos.
PEPINO de 1' qualidade, apresentândo coforaÇão predorlinàntenênle esveldeada,
tamànho e formaÇão uniformes, devendo ser bem desenvolvidos com casca lisà
ou enrugada, sem danos físicos e mecânicos orj.undos do manuseio e tsransporte.
Acondicionados em sacos de 2Kg oü 5Kg.
PÊRA aspecLo globoso, frutos misLos enLre verdes e nadu-os, cor propr ld,
iclassi.ficada como fruta corn polpa firme e intacta, isenta de ênfermidadês,
'sujidades, parasitas e larvas, sen 1esões de origem fÍsica. Àcondicionada em

emba I dgem próprià.
Berinlela deverá ser procedente de espécimes vegetais genuÍnos e sáos, ser
frescos, ter atingidô o grau máximo no tamanho, aroma ê cor dâ êspécie e
variedade, estar Iivre de el1fernidades, insetos e sujidades, náo estar
danificado por qualquer lesào de origem física ou mecânica que afete à sua
âparência. Nâo serão permitidos rachaduras. perfurâÇôes e cortes. À polpa
devêrá estar rntacta e limpa. E[üaLagem: o produto deverá estar acondicionado
'em eÍüalagen plástica, fIêxívef, atóxica, resistentês.

próprio modelo fornecido,
- Ànexo 01.

Kg
Und
Kg

150

Kg 15C

correspondêntê,
desdê que sej a

254
200
r 00

29

30

SECRETAR

podendo o f ici
dêvidarnente prê

(g

3. O.OBRTGÀÇõES DO CONTRàIÀDO
3.1.Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇÕês concêrneDtês à legislação fiscal, civil-,
tributária e trabalhista, bern como por todas as despesâs ê compromissos assr.midos, a qualquer
titulo, perante seus fornêcedores ou terceilos êm râzâo da execuÇáo do objeto contaatado.
3.2.Substituirr ârcando com as despêsâs decorrentes, os materiais ou sêrviÇos que aprêsentarem
alteraÇôes, deterioraÇões, imperfêiÇôês ou quaisquer irrêgufaridadês discrepantes às exigências
do instrumento de ajuste pactuado, ainda quê constatados após o recebimênto ê/ou paqamento.
3.3.Não transferir a outrem. no todo ou em parte. o objeto da contratação, salvo mediante prévia
e êxpressa autorlzaÇão do Contratante.
3,4.Manter, durantê a vigência do contrato ou outros instrumêntos hábeis, en compatibilidadê
com as obrigações assumidas, todas as côndiçóês dê habllitaÇão e quafificaÇão êxigidas no
rêspectivo processo Iicitatório, apresêntando ao Contratante os documentos necessários, semprê
que solicitado.
3.5.Emitir Nota Eiscal correspondente à sedê ou fi1ial da empresa que apresentou a documentaçâo
na fase de habilitação.
3.6.Exêcutar todas as obrigaÇões assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-
sêr rigorosamente, dentro dos preceito§ legais, normas e especificaÇõês técnicas
correspondentês .

/I.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEIÍÀBIÍ.IDÀDE DE PREçOS
4.1.liavendo proposta ou lance vencêdor com valor para o respectivo item relacionado âcima, na
coluna código:
4.1.1.Con indlcios que conduzân â u]na prêsunÇão rêlativa de inexêquibilidade, pelo critério
definido no Art, 48, II, da Lei 8.666/93, êm tal situâÇâo, não sendo posslvel a imediêta
confirmaÇão, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrâr a sua exequibilidadê,
sendo-Ihê facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilldade dos pr:eços,
conforme pârâmetros do mêsmo Art, 48. II, sob pena de desconsiderâção do itern.
4.2.Salienta-se quê tais ocorrências não desclassificam automaticamentê a proposta, quando for
o caso, âpênas o item correspondente.
4.3,os lances vêrbais serão efetuados em unidadê monêtária nacional.

5.O.MODELO DÀ PROPOSTÀ
5,1.É parte integrantê destê Termo dê Refêrência o modêfo de proposta dê preÇos

t e apresentar a sua proposta no
ido, conforme faculta o instrumento convocatório

!14

I



ESTÀDO DÀ PÀRJÀIBÀ
PREEETTTJRÀ MUNICÍPÀÍ. DE },ÍOGEIRO

coMIssÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÂO

À}IEXO 01 ÀO TERMO DE REFERENCIÀ

PREGÃO PRESENCIAL N. OOOO4/2022

PROPOSTÀ

PROPOSTÀ

RrE.: PREGÃO PRESENCTÀI N" OOOOA/2022

oBJEToI CoNTRÀTÀÇÁo DE PESSOA JURÍDICA E OU FÍSICÀ PARÀ EORNECIMEN"O DE HORTIERUTI GRÀNGEIRO

PÀRA ATENDER ÀS DIIERSAS SECRETÂRIAS DESTE MUNICÍPIO.

PROPONENTE

Prezados Senhores,

conforme abaixo:\J Nos têmos da licitação em êpígrafe, apresêntamos proposta

CODIGO

6

10

11

DÍ SCRIMINÀÇÂO

Àbacaxi tipo pêro1a maduro. tamanho
!4ÀRCÀ/t'tODEÍ,O UNIDÀDE

Und -QIJÀNTIDÀDE 
PREÇO UNI,T. PREÇO IOTÀI i

2000

3500

médio, no grau máximo de evofuÇão do
tamanho, aroma e sabor dâ espécier sen
ferimentos ou clefeiLos. Pesando de 1 kg à
1,5 kg.
Bânana pràta em Pencas, tamanho uniforme
com PoIPa firme e intacta, beq
desenvol vrclà, sen clànos flsicos.
Lardnjà péra maduro, tama'lho medio, no
grau náximo de evofuÇão do tamanho, aromal
e sabor da espécie, sem ferimentos Ôui

defeiLos.
Mamão tipo havai con 80 a 909 de
maturaÇão, frutos de tamanho médio.
maduro, tananho médio, no grau máximo dei

evoluÇão do tamanho, aroma e sabor da
espécie, sem ferimentos ou defeitos.
Inhame de boâ qualidâdê, fresco, compactol
e firme, fivre dê materiâis terrÔsos, sem
danos fislcos e mecânicos oriundos do
.manuseio e trânsPorte de aProximadamentei
1ks.
Mâcà xe i rà tipo branca/àmarela, primeirà,
raizes grandes, no grau normal de evol'uÇão
'no tamanho, sabor ê cor: PróPria da:

espécie, uniformes, com cascas, inteiras,'
sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa,
f-ivres de maior parte de terra e corpos
estrânhos aderênte á superficie externa e

insentas de umidade.
Batata doce em quilo, unifornes,
tinteiras, sem felimentos ori defeitos.
Uva lLalia deve se! doce e sucu.Lenld.
firmê e estâl ben plêsa ao cácho, nova e

de 1" quâlidade, não deve êstar mu.cha otr
despencàndo.
MaÇã Nacional unidades de tamanho médio,
casca Iisa, sen amassanento ou lesôes
microbianos, co! e sabor caracterÍsticoi
do produLo.
Melancia deve ser um produto lntegro, seli!
mânchas, picadas dê insetos ou slnais de
apodrecimentos; estar em Ponto d"l
maturaÇáo Própr.io parâ o consulno. l

MêLáo amarelo, a casca deve ser fiame, sem

rachaduras e dê co! vibrante, doce,
suculento, de l' qual idàde.
ÀIho graúdo do tj'po cornum, cabeÇâ inleira
con bulbos curados, sein anormalidades.

2 I(g

Und

Kg

Kq

Kq

i(g

xg

íg

Xg

(g

2',744

550

750

35oO

3500

450

450

450

450

B

\2 Kg 2ta



3

l4

15

16

2A

Bâta

qual

ta ingtesa comum espêcial, lavada,
nho grdnde ou méd.Lo, de prjmeirâ
idade, uni formes, inteiros, sem

Kg 4500

ferimentos ou defeitos, casca 1j,sa e com
rilho.

â não brotâda, danos 310 0

i*
I

,

I

iiq
fisiológicos, sem ferimentos ou defeitos,
casca lisa e com brilho.

isênto de sinaÍs d
aprodecimento, sujidades e mate!iais

Ços de 300q
chu de primeira, tamanho e coloraçõe
formes, livres de materiais terrosos
danos físicos.

MaÇo

Kg

6000

204

1l Pimentão ver.de de primeira, liso, tamanho
e coloraÇão uniformes, sem lesôes de
origem fisica ou lnecânica, perfuraÇões e

1E omate tipo maçã, com âprox-imadamente 80*

Und 600 0

Kg 4?00
de maturação, sem fetimentos ou defeitos,
sem nanchas, com coforação uniforme e
brilho.

enoura sêm folha s, de primeira uniforme,
sem ferimentos, tamânho médio, uniforme,
enras, sem corpos êstranhos aderidos

erficie externa.
terraba sem folhas, bulbos de tamanhos
formes, inteiros, sem ferimentos, ou

de

:Kg 3000
l

-!
Kg 2s0

feltos, casca lisa e con blilho
folha de ser fresca, cabeÇa graúda MaÇo

(g

Kg

Kq

Kg

und

(g

r.g

600

400

500

254

150

entregues con as caractellsticas

22
organolépticas manlidas.
Àlface crespa com folhas íntegr
frescas, de boa quâlidade, sem manchas

80

400
icadas de insetos.

23 racujá mâduro tamânho médio âloma e

abor da es cie sen defeitos.
2A iaba madura tananho médio, aroma e sabor

éci,e sen lerimentos e defer tos.
25 nqa madura tamanho médio, aroma e sabo

da espécie sem fêrimentos ou defeitos.
26 pofho sem danos fisiologicos,

ferimentos oll defe
sem danos fisiofogicos,

rimentos ou defeitos

Kg

2AA

fe
28 PEP INO de 1' qualidade, apresenta

cololação predominantêmente esverdea
têÍâÍho e forrnaÇão uniformes, devendo

da,

em desenvolvidos com câsca lisa
nrugada, sem danos flslcos e mecân i cos
riundos do nanuseio e transporte.
ondicionados em sacos dê 2 ou 5K

PÊ8À aspecto globoso, frutos nistos entr
veldes e nadulos, PróPriâ
classificada cono fruta com polpa firme
intacta, iseotà de enfermidades
sujidâdes, parâsitas e larvas, sem fesôe
e orlgem flsi.ca. À.ondicionadâ em

etibalagem P!óPr
Berinjelâ deve!á ser procêdente de

100

b

5

Kg
l
If-

I
I
I

1

I
i

I

150

,espécimes vegetais qenuínos e sãos, ser
rfrescos, ter atingido o glau máximo no
:tamanho, aroma e cor da espécie e
:variedâde, estar livre de enfermidades,
:insetos e sujidadês, náo êstar danificado
por qualquer Iesão de origem flsica ou
mecânica que âiete a sua aparência. Não
serão pernitidos rachaduras, perfurâçôês
e cortes. À PoIpâ clêverá estar intacta ê

limpâ. ErnbaLagem: o produto deverá esta!
acondlcionado em enbafagem p1ástica,
Ílexi ve.l. àtóxr ca, resisLenLes.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R§

PRAZo - Item 5'0:
PAGÃMENTO - Itêm 18. 0:

VÀLÍDÀDE DÀ PRoPoSTA - Itêm 8.0:

de

30



Responsávê1

CNPJ



ÀirExo rr - PREGÀO PRESENCÍÀ! r10 00004/2022

MODELOS DE DECLARÀÇÔES

RÉ8.: PREGÂO PRESENCIAL N. OOOO4/2022
PREEEITURÃ MUNICI PÃL DB MOGEIRO

ESTA)O DÀ PÀR,LIBA
PREEEITUNÀ MUNICIPÀÍ. DE MOGEIRO

COMTSSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

FALHA OI/A2

aceitar todas as c1áusufas do
nelê estiPuladas.

1.0 - DECIÀRAÇÁo de cumplimênto do disposto no Àrt. ?o, Inciso xxxIII, da CF. Art. 2.1 , lnclso
v, da Lei 8.666/93.

o proponente acima qualificado, sob penas da Lêi e em acatamênto ao disposto no Àrt. 7o inciso
xxlrri au constituiÇão Fedêra1, Lêi 9.854, de 2? dê outubro de 1999, dêclala não possuir em seu

quadr:o de pêssoa1, funcionários nênores de dêzoito anos êm trabalho noturno' periqoso ou

insalubre a 
'raa 

*arrora" dê dezesseis anos, êm quafquer trabalho; podêndo existia mênoles' a

partir dê quatorze anos, na condiçáo dê aprendiz na forna da legislaÇão vigentê'

2.0 - DECLARÀÇÂO de supervenj.ência de fato impeditivo no quê diz rêspeito a participação na

licitação.

Conforme exigência contida na Lel g.666/93, AtL. 32, §2o, o proponentê acimâ qualificado, declâra
náo haver, até a presente data, fato impêditivo no que diz respeito à habilitaÇão/participaÇão
na presente ticitàção, não se êncoDtrando em concordata ou estado falimenta!, estando ciente da

;brigâtoriedade de informar ocorrências posteriorês. Ressalta, ainda. nâo êstar sofrendo

párr.íiaua. dê declaração dê j-donêidade no ânúito da admini§traÇão Eederal, Estaduaf, Municipal

àu do oistrito Federal, arcando civil e criminalmentê pêIa presentê afirmaÇão'

PROPONENTE
CN PJ

O proponeotê acima qua.Iificado declâra ter conhecimênto e

respêctivo instrumento convocatórj-o e submeter-se as condiÇôês

3.0 - DECIÀRÀÇÃO de subneter-Sê a todas as cláusulâs e condiÇôes do corlespondente instrumênto

convocatóri"o.

Local e Data.

NOME/AS S]NATURA/CARGO
Representante Iega1 do propÔnentê

OBSERVAÇÃO:
AS DECIÀRÀÇÔES DEVERÂO SER ELABORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITÀNTE' OUANDO FOR O CÀSO'



?aLHA 02/02
REE.: PREGÃO PRESENCÍAL N" OOAO4/2022
PREEEITURÂ MUNICIPAL DE MOGEÍRO

PROPONBNTE :

CNPJ:

4.0

Local e Data.

DECLARÀÇÀO de êlaboraÇáo independentê de proposta'

(identificaÇâo completa do lêpresentante do Iicitante), como lepresentante devidamente
constituido de (identificação compteta do licitante ou do consólcio), doravanle denomj'nado

{Iicitante/consórcio), para fins do disposto no item ?.5.1. do Edital do Pregão Presencial no

oooo4/2022, dêclara, sob as pênas da Iêi, em êspêcial o art. 299 do Código Penâ1 Brasileiro,
quê |

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial \" 00004/2A22 foi êlaborada de

manei;a lndepenàêâte pelo licitantê, e o conteúdo da proposta náo foi, no todo ou em pa.te,
rtireta o indirêtamente, informado, discutj-do olr rêcebido de qualquêr outro participante potéttcial
ou de fato do pregão presencial n" OOOO4/2A22, por qualquer mêio ou por qualquer pessoa;

b) a intênÇáo de aprêsentar a proposta êlaborada para participar do Pregão Prêsêncial
OOOO4/2A22 não foi informada, di§cutida ou recêbida de qualquer outlo participantê potencial
dê fato do Pregão Prêsêncial n" OOOO4/2022, por qualquer mêio ou por qualquêr pessoa;

meio ou por qualquer pessoa, inffuir na dêcisão dê qualquêr
dê fato do Pregão Presência7 n" 00004/2022 quanto a palticipar

ou

c) que não tentou, Por qualquêr
outro participânte Potencial ou
oJ nào dâ referidê liciEaÇào;

d) que o conteúdo da proposta apresentada
não será, no todo ou em partê, direta ou
outro participantê potencial ou de fato do
do objeto da rêterida IiciLaçào;

para participar do Prêgâo Presência1 ^" 0A0A4/2022
indiretâmente, comunicado ou discutido com qualquer
Pregáo Presência1 n" 00004,/2022 antês da adjudicâção

e)queoconteúdodapropostaaplêsêntadâparâparticipaÇãodoPregâoPresenciafrl"oooo4/2022
não foi, no todo ou en parte; direta ou indirêtamente, discutido ou recebido de qualqúer

integrantedaPlêfeitulaMunicipaldeMogeiroantesdaabelturaoflcialdaspropostas;ê

f) quê está plenamênte ciente do teor e da extensão desta declaraÇão e que detém plenos poderes

e informaÇões Para fj-rrná-Ia.

NOME,/AS S INAT IRÀ/ CARGO

Reprêsentante Iega1 do propÔnêntê

oBSERVÀÇÃO:
AS DECLARÀÇÕES DEVERÂO SER ELÀBORÀDAS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, OUANDO FÔR O CASO'



ESTÀDO DÀ
PREFEITURA MUNÍCIPÀI DE MOGEÍRO

coMrssÀo PERMÀNENTE DE LrCrrÀÇÀO

À}IEXO tII - PRTGÀO PRESENCIÀI N" OOOO4/2022

MODELOS DA DECLARAÇÀO DE REGULÀRTDADE - HABILTTAÇÀO

RET.: PREGÀO PRESENCIÀL N" AAOO4/2022
PREF'EITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÂO DE REGUrÀRTDADE para habilj-taÇão plevisto no Art. 4o, rnciso vÍI/ da Lei
1,0 .520 /02 .

O proponêntê ac.ima quâlificado, declâra, em conformidadê com o disposto no Alt. 4o, lnciso VII,
da Lei 10.520,/02, que está apto a cumprir p1ênamente todos os requisitos de habilitaÇão exigidos
no respectivo j-nstrumênto convocatório que rêgê Ô cêrtame acima indicado,

Loca1 e Data,

NÔME /AS S INÀTURÀ/ CARGO

Representante 1eqal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
À DECTARÀÇÃO DEVERÁ SER ELÀBORÀDÀ EM PAPEL TÍMBRADO DO IIC]TANTE, OÚANDO EOR O CASO.

PÀRAIBÀ



ESIÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PRXTEITURÀ MUNICIPÀI DE },ÍOGEIRO

coMrssÀo PERMÀNENTE DE LrCrrÀÇÃO

rêpresentada pelo prêfeito Antonio José Ferreira, Brasileiro, Solteir:o, Empresario, residênte e

doàicitiado na Sitio pintado dê cina, 138 - Arêa Rural - Mogeiro - PB, CPE n' 840.199.644-91,
cartêira dê Identidade n" 3360118 SSPPA, doravante simplesmentê CoNTRÀTANTE, e do outro lado

PêIo presentê instrumênto de contrato, de um

Prêsidente João Pessoa. 47 - Centro - Mogêiro -

rêsidente e doinlciliado na

lado Prêfêituira Municipal de Mogeiro - Av.
PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, nêste ato

, CNPJ n' neste ato represêntado

(...)

ÀrrExo Iv - PREGÃo PRESENCT.ÀI N" oooo4/2022

MÍNUTA DO CONTRÀTO

PREGÃO PRESENC!ÀI N' OOOO4/2022
PROCESSO ÀDMINISTRÀTIVO N" PP AAAA4/2022

coNrRAIO N": ..../...-cPL

crÁusuÍ,À QurNTÀ - DÀ DorÀÇÃo:
As despêsas corrêrão Por conta dâ

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREEEITURA MUNICIPÀL DE

MOGEÍRO E ., PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINÀDO NESTE

ÍNSTRUMENTO NA EOR},IA ABAIXO I

Carteira dê Identidade no doravante simp-Iesmente CoNTRÀTADO, dêcidi-ram
as partes conttatantes assinar o prêsente contlato, o qual se Iêgerá pelas cláusulas e condições
sêguintes:

por ..
CPF no

crÁusIII,À TERCETRÀ - DO VÀrOR E PREÇOS:

o va1ôr total deste cootrato, a base do preÇo proposto, é de R$

cI,iiusul,À PRrlrEtaÀ - Dos Ft NDÀ!ÍENIOS:
Este contrato decotrê da licitaçâo modalidade Plegào Presêncial n' 00004/2022, procêssada nos

têrmosdaLêiFedêra1n.10.520,dê17dêJulhode2oo2esubsidiariamenteaLêiredelalno
8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lei Complêmêntar no 123, de 14 de Dezerúro de 2006; Decreto
Municipal n. 016, de 1o de Novê(üro de 2006; e legislaÇão pêItinentê, considêradas as aItelaÇôes
posteriores das refêridas normas '

CIÁUSuLÀ SEq'NDà - DO OBJETO:
o prêsente contraro rem por objero: CoNTRÀTAÇÀO DE PESSOA JÚRÍDICA E OU FÍSICÀ PÀRÀ FORNECIMENTO

DE HoRTIFRUTI GRÀNGE1Ro PÀRA ,TENDER As DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNÍCÍPTO.

O fornecimento dêverá ser exêcutado rigorosamente de acordo com as condiçôês exprêssas nêste
instrr,mênto, proposta aplesentada, êspecificações técnicas corlespondentêS, proces'§o de

licitação modal-idade Pregão Ptêsencial n' 0ooo4,/2022 e instluções do contratante, documêntos

esses que ficam fazendo partes integrantes do plesentê contrato, independente de tlansctiÇão; e

sêrá xêalizado na forma parcê1ada.

cÍ.Áugul.À QUARIÀ - DO RE"A,IÜS!ÀIíENIO EM SENÍrDO ESrRrtO:
Os prêÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um anÔ'

Dentro do prazo de vigência do contrato ê mediante solicitaÇâo do Contratado, os preÇos poderão

sofrelieajusteapósointerregnodêumano,namesmaproporÇãodavariaÇãovêrificadanolPCÀ_
ÍBGE acumulâdo, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, êxclusivamentê
para as obrigaÇões inicladas ê concluidas após a ocorLência da anualidade'
Nos reajustes subsêquentês ao piimeiro, o interregno minimo de um ano sêlá contado a paltir dos

efeitos financeiros do úl-timo reajuste.
No caso de atraso ou não dlvulgaçãá do índice de reajustamento, o Contratantê paqará âo Côntratado
a importãncia câlcuLada pela últina va!iaÇão cÔnhecida, liquidaodo a diferênça correspondent{i
tao iogo seja divulqado o indice definitivo. Eica o Contratado ob!igado a apresêntar mêmória de

cátculá refárente ao rêajustamento de preÇos do val-or rêmanescente, sêmpre que este ocorrer.
Nas aferiÇõês finai.s, o indice utilizaào para rêajuste sêrá, obrigatoriaftentê ' o dêfinitivo'
caso o indicê estabelecido para leajustamento venha a ser extinto ou dê qualquer forma não possa

mais ser utifizado, seiá ad;tado, em substituiÇão, o quê vier a ser dêtêrminado pela legislaÇão
então em viqo!.
Na ausência dê prêvisão Iegal quanto ao índice substituto, as partes elegêrâo novo índice
oficial, para rêajustamento ão PreÇo dÔ valor remanêscentê, por mêio de termo aditivo'
O rêajuste podêrá ser !êalizado por apÔstilamento'

seguinte dotaÇão, constante do orÇamênto vigente:



Rêcursos Próprlos do Municipio de Mogêiro: LEI MUNICIPAL 358/2021,02.010 GABINETE Dô PREFEITO

O2.O2O SEC DE ÀDMIN E PLANEJAMENTÔ O2.O3O SBC DE EDUCAÇÃO CU],TUBÀ ESPORTE E LAZER E TUR]SMO

02.040 SEc MUNTCTPAL DE SAUDE/n1S 02.050 sEc DE ÀÇÃo soCÍAL/FMAs 02.060 sEC DE IND. coM. coMPRÀs

E TBANSPORTE 02.07O SEC DE ÀGRIC. MÉIO AMBTENTE, PESCA E PECU O2.08O SECRETARIÀ DE INDUST.
COMERCIO E ]NFRÀ ESTRUTURÀ 02.140 SECRETÀRIA DE E]NANÇÂS 3.3.90.30,00.00 MATERIÀL DE CONSUMO

cLi(usu.À sExrÀ - Do ?ÀGIüENTO:
O pagamento será efêtuado mediante processo rêgular e em obsêrvância às normas ê procedinêntos
adotados pelo Contratante, da sêguinte manêira: Para ocorrer no prazo dê trinta dias, contados
do período dê adimplemento.

CÍÁUSULÀ sÉTn.íÀ - DO PRÀZO E DÀ VIGÊNCIÀ:
o prazo máximo de êntrega do objeto
hipotêsês previsLas no Art. 51, § 1o,
da êmissào do Pedido de Compra:
a - Entrega: Ímediata.
À vigência do prêsente contrato será
consider:adâ da data de sua a§sinatura

dêterminada: até o final do exercicio financêiro de 2022t

contratado, que adjnite prorrogaÇâo nas condiÇôes ê
LeL 8.666/93, êstá abaixo indicâdo e será considerado

as condiÇõês de adimplenento das obrigaÇôês pactuada§.
seu objeto pelo Contratante obêdecerão, confoÚne o

Lei B . 666,/93.

ara
da

cuiugur,À orrÀvÀ - DÀs oBRrGÀçõEs Do coNtRÀTÀNrE:
a - Efetuar o pagamênto relativo ao fornecinento efetivamente realizado, de acordo com ê5

rêspectivas cláusulas do presênte contrato;
b - ptoporcionêr ao Contratado todos os meios nêcessários para o fiel foroecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobrê qualquêr irregularidade encontrada quanto à qualidadê de produto
fornêcido, êxêrcendô a mais ampla e complêta fiscatização. o quê não eximê o Contratado de suas
responsab.i I j dadês con!raLuais e Iegais,
d - Designar rêpresentantes com atribuiÇões de Gesto! e Fiscal deste contrato, nos terÍnos da

norma vitente. êspecialmente para acompânhar e fiscalizar a sua exêcuçáo, !êspect ivamentê,
pêrmitid; a contrataÇão de têrceiros para assistência e subsídio dê informaÇôês pertinentês a

essas atribuiÇões.

cI,iíusur,À NoÀrÀ - DÀs oBRIGÀÇôES DO COIÍTRÀÍÀDO:
a - Executar devidamente o folnecimênto descrito oa Cláusu1a correspondente do plesênte contrato,
dentlo dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos pala o ramo de atividade refacionada
ao objêto contratual, com observância aos prazos estipulados,
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e ob!igâÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civiI,
tributáiia e trabalhista, bem como por todas as despesas ê compromissos assumidos, a qualguer
titulo, perantê seus fornecedorês ou têrceir:os êm razâo da exêcuçáo do objeto contlatado;
c _ Mant;r preposto capacitâdo e idôneo, aceito pêIo contrataote, quândo da êxecuÇáo do conttâto,
que o representê integralmentê em todos os sêus atos;
á - permitir e facilitar a fiscalizaÇâo do Contratantê devendo prestar os informês e

esclarecimênLos sol ic itôdos;
e - será rêsponsávef pelos danos causados dlletamentê ao contlatante ou a telcêiIos, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, náô excluindo ou rêduzindô êssa rêsponsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamênto pelo órgáo interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou en parte, o objeto deste instrumento' sem

o conhecimênto e a dêvida autorizaÇão exprêssa do Contratante;
g_Manter,duranteavigênciadocontrato,êmcompatibilidadecomasobrigaçóesassumidas,
Íodas as condiÇões dê habilitaÇáo e quatificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresêntando ao Contratante os documentos necessários, semprê que sÔ1ici-tado'

crÁusuÍ,À DÉcrlrA - DÀ Àr,rERÀÇÃo E REscÍsÃo:
Este contrato poderá §er a1têrado com a devida justificativê, unilatelalmente pêIo Contratante
ou por acordo eDtre as partes, nos casos prêvistos no Art. 65 ê será rêscindido, de pleno

airáito, conformê o disposto nos Arts. 1'7, '78 e 79, todos da Lei B'666193'
o contratado fica obri.gado a aceitar, nas mesmas condiÇôes contratuais, os acréscimos ot-

supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no AIt. 65, § 1' da Lêi
g.À66/93. Nenhurn acréscimo ou supressáo podêrá exceder o limite êstabelêcido, salvo as sup!êssões

resultantes dê acordo celebrado entre os contlatantes'

CTÁUSIILà DÉCIT'íÀ PRI!.ÍEIRÀ - DO RECEBII-'ENTO:

Executado o presentê contlato e observadas
os procedimêntos ê prazos para receber o

caso, às disposiÇões dos Arts. 13 a'16, da

cIÁUSu,à DÉCU,À SEd,NDÀ - DÀS PENÀIIDÀDES:
Arecusainjustaemdeixardêcumplirasobrigâçóesassumidasepreceito§1êgais,sujeitaráo
ContÍatado, garantida â prévia deflsa, às seguintês penalidades previstas nos Àrts' 86 e 87' da

LeL 8.666/93t a - advertência, b - multa de mora dê 0,58 (zero virgula cincÔ por cento) aplicada
sobre o valor clo contrato por dia de atraso na entrêga, no início ou na êxecução do objeto ora

contratado; c multa dê 10g (dez por cento) sobre o valor contratado pela ioexêcuÇáo total ou

parcial do contrato; d simuttanàamênte, qualquêr das penalidades cabivêis fundamêntadas na

LeiL A.666/93 e na Lêi lO.52O/02.
se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 diâs após a comunicaÇão

ao Cootratado, será automaticamênte dêscontado da primêira parcela do pagamênto a que o

Contlatadovierafazêrjus,acrescidodejurosmoratóriosdelt(umporcento)aomês,ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente'



cu(usulÀ DÉcu.tÀ rERcEÍRÀ - DÀ coMPENsÀÇÁo trNÀNcErRÀ:
Nos casos de evêntuais attasos de pagamento nos termos dêste instnmento, e desde que o ContratadÔ
não tenha concorrldo de atguma forma para o atraso. será admitida a cômpênsaÇào f.inanceira,
devida dêsde a data limitê flxada para o pagamento âté a data correspondente ao efetivo pagamento

da parcêIa. Os êncargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com

utiiizaÇãodasêguintefórúulaiEM=NxVPxI.onde:EM=encârgosmoratórios;N=númêrode
d.ias enlre a dat; prevista para o pagâmênto ê a do êfêtivo pagamento; VP = valor da parcelâ a

ser paqa; e I - indice de compensaÇão financêira, assim apuradol I - (TX + 100) :365' sendo TX

= percàntual do IPCÀ-IBGE ac\rmulado nos últimos doze meses ou, na sua falta' l]m novo indice
ad;tâdo peto Govêrno EêderaI que o substituâ. Na hipótesê do referido índice estabelecido parâ

a compen;aÇão financeira vênha a ser extinto ou de quafquêr forma não possa mais ser utilizado,
sêrá;dotaào, em substituição, ô que vler a sêr determinado pela 1êgislaÇão entâo ern vigor'

cIÁUsULÀ DÉCIT.íÀ QUÀRTÀ - DO FORO:

Para diiimir as quêstões decorlentes dêste
Itabaiana.

contrâto, as partês elêgêm o foro da Comarca de

E,porestaremdeplenoacordo,foilavradoopresentecontratoêm02(duas)vias'oquâl-vai
assinado pelas partes e por duas têstemunhas'

dedeMogeiro - PB,

PELO CONTRÀTANTETESTEMUNHÀS

PELO CONTRÀTADO


