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O órgão Rêafizador do Cêrtame acima quatificado, inscrito no CNPJ 08.866,501,/0001-67, doravante
daaoEinado Ei-mp1€súênte ORC, torna públ-i-co parâ conhecimento dê quantos possam intêressa! que
fará realizal atrâvés do Pregoelro OficiâI assessorado por sua Equipe dê Àpoio, as 08:30 horas
do dia 22 de Eevereiro de 2022 no êndereÇo acima indicado, licitação na modâlidâde Pregão
prêsêncial n" OOAA5/2022, tipo mêoor preÇo, ê o fornecimento reallzado nâ forma parcelada; tudo
de acordo com este instrumento ê em observância a Lei Fedêra1 n' 10.520, dê l-7 de Julho de 2002
e subsidiariamente a Lei rederal no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complêmentar n'123, dê
14 de Dezêm.bro de 2006; Decreto Municipal n'016, de 10 de Novembro dê 2006; e legislação
pertinente, consideradas as âfteraçõês postêriores das rêferidas normas; conformê ôs critériôs
à procedimentos a seguir dêfinidos. objetivaodo obter a melhor proposta para: CONTBÂTAÇÃO DE

EMPRBSA P,ARÀ EORNECIMENTO DE MÀTERIAL DE EXPEDIENTE E PÀPELARÍA PARA PREEEITURÂ MUNICIPAL DE

MOGEIRO.

1. O.DO OBJETO
1.1.Constitui objêto da prêsentê liciraÇão: CoNTRÀTAÇÁO DE EMPRESÀ PARA FORNECIMENI|O DE MÀTERÍAL

DE EXPEDIENTE E PÀPELÀRIA PÀRÀ PREEEITURA MUNICIPÀL DE MOGEIRO.

1,2.As êspecificaÇôes do objeto ôra licitado, encontrâm-se devidamênte detalhadas nô

corre§pondênte Termo de Refêrência - Ànêxo I de§te Instnrmento.
1.3.A contrataÇâo acina dêscrita, qirê será processadâ nos termos deste instnrmento convocatório,
especificaçÕes técoicas e informaÇões complementares que o acompanham, quando for o caso,

iustifica-ie: pela necessidade da devida efetivaÇáo de compra para suprir demanda especlfica -
ôonrnaraÇÀo DE EMPRESA pÀRÀ ToRNECTMENTo DE MÃTERrÀL DE EXPEDIENTE E PAPELARTA PARÀ PREEBTTURÀ

MUNICIPÀL DE MOGEIRO -, Considetada oportuna e imprescindível, bem como relevantê medida de

iDteresse público; e êinda, pela necessidade dê desenvolvimênto de açôes côntinuadas para a

promoÇáo dê atividades pertinentes, vlsando à maximizâção dos rêcursos em relaÇão aos objetivos
progranudos, obsetvadas âs diretrizes e metâs definidas nas ferramentâs dê planejamento
aprovadas,
1.4.Saliênta-se que na rêferida contrataÇão, não sêrá concedido o tratamento .lifêiênciado e

simp.Ilficado pu.á 
"" Micloêmpresas ê Empresas de Pegueno Portê, nos têrmos das disposiÇõês

"orriidu" 
nos Alts, 4'7 e 48, da Lêi complementar. n" 123/2006, por estarêm prêsentês, isô1ada ou

simuftaneamente, as §ituaÇôês previstas nos incisos II e 111, do Art. 49, do nesmo diploma
legaI. Fica, no entânto, assêgurado a ME e EPP o tratamênto diferenciado e simp]ificado previsto
nos dêmais Ãrtigos do Capitulo V, SeÇão I, da Lêi ^'.123/06.
2.O.DO LOCÀ.I, E DÀTÀ E DÀ IT'{PUCNÀÇÁO DO EDITÀI
2.1. os envelopes contêndo a documentaçâo relativa à prôposta de prêÇos ê a habilitâção parâ

dia 22 de Fevêreiro d,e 2022, no eDdereço constantê do preâíbulo deste iastrumênto. Nestê mesmo

loca1, data ê horário sêrá realizada a sessâo púbIica para abêrtura dos rêfêridos ênvelopes.
2.2.InformaÇões ou escfarecimentos sobre esta licitaÇão, serão prestados nos horários normais
de êxpedientê: das O8:OO as 12:00 horas' E-mâi1:

execuÇão do objeto desta f.icitaÇão, deverão sêr entregues ao

até 02 (dois) dias útels antes da dâta fixada para rêcebimento dâs propostas

Pregoeiro até as 08:30 holas do

l- ici tacaomogêiro@ uol . com. br/compras . cotacoes 0 outlook. com.
2.3.Quafquei pêssoa - cidadão ôu licitante - poderá solicitar esclarecimêntos, providê
impugnar o ato convocatório destê certame, se manifêstada por êscrito ê dirigida âÔ Pr

AS OLl

eiro,

2.4.Cabêrá ao Prêgoeiro, auxiliado pelos setorês rêsponsávêis pe1ê êl-aboraÇão des
convocatório e seus aoexos, decidir sobre a pêtiÇão no prazo de até 24 (vinte ê quatro)
considerado da data em quê foi d.evidamente recebido o pedido'
2.5.À respêctiva petiÇão sêrá apresentada da sêguinte forma:
2.5.l.Protoco1izando o original, nos hoaários de êxpediente acimâ

ato

indicados, exclusivamentê
seguintê endereço: Av. Presidênte João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB



3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2

3.2

DOS ELEIíE!{IOS PÀRÀ LÍCrfÀÇÀO
Aos participantes, serão fornecidos os sequintes êfêmentos:
1.ÀNEXO I _ TERMO DE REFERÊNCIÀ - ESPECIEICÀÇÕES;
2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARÀÇÕES;

3.ANEXO II1 - MODÉLO DE DECLABÀÇÃO DE RBGUI,AR]DADE _ HÀB]LITAÇÃO;
4.ANEXO IV - MÍNUTA DO CONTRATO.

A obtenÇão do Edital podêrá ser feita da seguinte forma:
l.Junto ao Prêgoej.!o: gratuitamênte; e
2.Pe1os sites: ww]n,.mogeiro.pb.gov.brllicitacoês; vrww. tce. pb. gov. br.

4. O.DO SUP()RTE I,EGÀL
4.1.Esta1icitaÇãoreger-se-ápelaLeifederâfn"10'520,de1?deJulhodê2002e
subs idiaiiâmente a Lei Eedêral n' 8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lei Cômp1êmentâr o" 123, de \4
dê Dêzenüro d,e 20A6; Decrêto Municipal n' 016, de 1O de Noveúbro de 2006; e legislaÇão pêrtinentê,
consideradas as altetaÇões posteriorês das referidas nolmas; que ficam fazendo partês j-ntegrantes

destê instr\rmento, independente dê transcriÇão.

5. O.DO PR.ÀZO E DOTÀÇÀO

5.1.oprazomáximopaxaaexecuÇãodoobjetooralicitado,confolmêsuascaractêlisticasêa5
nêcessidades do oRC, e que admite prorrogaÇão nos casos pIêvistos pefa Lêi 8.666/93, está abaixo
j-ndicado e sêrá considerado a partir dá emissão do Pêdido de conpra:

Entrega: lmediata.
5,2.0 fornecimento será executado de acordo con as espêciflcaÇõês definida§ no correspondente
Terno de Referência1, anêxo a este in§trumento. Na hipótese do refelido telmo não êstabelecer o

local para a êntlega, observada a demanda ê oportunidadê, essa será feita na sedê do oRC ou êm

uma das unidades administrativas, por. ele indicada, quê compõê a suâ estlutura operacional.
5.3'oprazodêvigênciadocorrespondentêcontratosêrádêterninado:atéofinaldoexercicio
financàiro de 2022, considerado da data de sua assinatura'
5.4.Àsdespesasdecorrêntesdoobjetodestêce'tame,corrê!ãopolcontadasêguintêdotaÇâo:
RêcursoseróprlosdoMunicipiodellogeiro:LEÍMUNICIPÀL35a/2021-02.0I0GABINETEDoPREEEITo
iiã.óãó i"c. i.ollrursrnaçÀo E pr,ANE.rAMENTo 02.030 sEc DE ÉDUCÀÇÃo, cULTURÃ, EsP, LÀZER E TURrsMo

02030.12.361.1004'2015MÀNUTENCAoADsATIVIDADESDoPDDE3.3.90.32.00.00MÃTERIALPARÀ
DrsTRlBUrÇÁO GRÀTUTTA o2.o4o sEc. MUNICIPAL DE SÀÚDE'/FMS o2.o5o sEC' DE ACAO SOCIÀL/FMAS

02050.08.243.2008.2940 MÀNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELÀR 02.060 sEC DE IND' COM'

COMPRAS E TRÀNSPORTES 02.O]O SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE' PESCÀ E PECU 02'08O SEC' DE INDUST'

CoMERCIoEÍNERÀESTRUTURA02.l4osEcDErINÀNÇ4S3.3.90.30.00.00I,1ÀTERIALDEcoNSÚMo

6.O.DAS COIIDÍçõES DE PÀRTIC r PÀçÀO

6.1.Os proponentes que deseja;em participar dêste certame deverão e1!r^:91:--ao -P!êgoej'ro 
dois

À,,.,"fopà" fechados inaicanaJ, resiectivamente, PRoPosTÀ DE PREÇos ê DoCUMENTAÇÃo' devidamênte

idêntificados, acompanhados da respectiva dêclalaÇão de cumprimento dos requisitos de

habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatórj'o'
6.2.ÀpârticapaÇãonescêceltameéabêrtaaquaisquerinteressados,incfusiveasMicroenplêsa§,
rmpresàs de Pêqueno Portê e Equiparados, nos telmos da legislaÇão vigênte'
ã.i.r.tao poaera; participar os interessados que se êncontrem sob o reqimê falimentar' empresas

ã"i.urrq.i.u" que nào fu-ncionem no pals, nem aqueles que tenhan sido declarados -inidôneos 
para

licitâr ou contratar com a AdministraÇão Pública ou que estejam curnprindo a sanÇão dê suspensào

do direito de licitar e contratar com o ORC'

6.4.os licitantes que dêsejarem enviar seu§ ênvelopês Ploposta de PreÇos e DocumentaÇâo via
pà"aui - com Aviso àe necebinento ÀR -, devêrão remetê-1os em tempo hábl1 ao êDdereÇo constantê

dopr:êâmbulodêsteinstrumento,aoscuidadosdoPlêgoêiro-FlavianoclebsooAraújo.Nãosendo
rigorosamentê obsêrvaclas as exigênclas dêste item' os respectivos ênvelopes não sêráo aceitos ê

o íicitante, portanto, dêsconsiderado para efeito de particlpação no celtame'
6,5.Quando obselvada a ocorrência da êntrêga apenas dos envelopês junto âo Preqoêiro' sen a

permanência de representante credenciado na resfectiva sessâo púb1ica' ficará subêntendido que
'o licitante abdicou da fase de lances vêrbais'
6.6.É vedada à participação êm consórcio'

?.0.DÀ REPRESENTÀÇÃO E DO CRIDENCIÀMENTO

7.1.O Iicitante deveaá se apresentar, para credenciamento juoto ao Prêgoeiro' quando for o caso'

através dê um representante, com os dôcumentos que o crêdênciam a participar deste procêdimento

licitatório, incluslvê.o^ poàà.u" para formulação dê ofêrtas e lances vetbais. cada l-icitante
crêdêociará apenas rrln ."pa"'"àntuat" que sêrá o único âdmitido a intervir nas fases do cêrtamê

na forroa prevista ,ra""a ,""a." a"io, pàaa,lao set substituido postêr-iormeotê por outro devidamentê

c redenciado '
'l .2.Pata o credenc
7.2. 1. Tratando-se do representantê 1eg

ando fot o caso, devidanente regist

iamento dêve!áo ser aprêsentadÔs os seguintes docrmentos:
a1: o instrrmênto consti-tutlvo da empresa na forma d

raado no órgão competentê, no qual estejam expresso
aÇôes êm decolrência dê tal invêstidura;poderês pa

'7 .2.2 .Tra:.arldo- se de procurador:
constem os necessários Poderes
declaraçõês, desistir ou aprêsen
pêrtinentes ao cêrtamê; acompanha

a Lei,
s seus

qr..1

ra ê1ercêr direitos e assumir obrig
a pnocuração Por inst rumentÔ púb]ico ou Particular qual

rmarpara formuLar verbalmentê lances, oegociar prêÇos'
lar as razões de recurso e praticar todos os dema tos
da do correspondente instrumento de constituiÇão da

da



quando foi o caso, que comprove os poderes do mandaDtê pârâ a outorga. Na hipótêse de procuração
seja paaticular deverá sêr rêconhecida a firEà eE êârtôrio do rêapêêtivo sigttâtálio '
7.2.3.O rêpresentantê lega1 e o procurador dêverão identificar-se apresêntando documênto oficlal
quê contenha foto.
?.3.Estes documentos devetão ser entrêgl1es ao Pregoêiro - antês do início da sessão púb1ica -
em original, por quatquêr processo dê cópia autênticada por cartório competentê, pêfo Pregoeiro
ou rrembro da Equjpê de Apoiô.
?.4.A não aprêsêntaÇão ou ainda a incollêÇão insanávêl de qualquer dos documêntos de

c.êdenciamento inpêdirá a partj-cipaÇáo ativa do rêpresentante do licitante no prêsênte celtamê.
Esta ocorrência não inabilitará sumariamênte o concorrentê, apenas pêrdêrá o dirêito a

manifestar-se nas correspondêntes fasês do procêsso licitatório. Para tanto, o Pregoeiro lecêberá
regulâmente do rêferido concorrêntê sêus ênvelopes, dêc1araçôês e outros elêmentÔs necessálios
à participaÇão no certame, dê§dê que aplêsentadôs na forma definj-dâ nêste instlumento.
7,S.No momento de abêrtura da sessáo pública, cada licitante, por internédio do seu representante
devidamente ctêdênciado entregatá ao Pregoeiro. em sêparado dê qualquêr dos envelopes, a seguinte
documentaÇáo i
? . 5 . 1 . DêcIaraÇão de Elaboraçâo Independentê de Proposta - Anexo ÍÍ'
? . 5 .2 . DeclalaÇão dando cj-ênciâ de quê cumprê plenamênte os fêquisitÔs de habilltaÇão, confoImê
modêIo - Anexo lII; e
7.5.3.ComprovaçãodequeolicitantêseenquadranostermosdoÃrt'3.daLei1'23/06,5eforo
ca"o, sarrdo considerado mlcroempresa ou emprêsa dê pequêno portê e recêbêndo' po!tanto'
tratamento diferenclado e sinptificando na forma dêfinida pela 1êglslaÇáo vigêntê. Tal
comprovaÇão poderá ser feita através da apresentaÇão de qualquêr um dos seguintês documêntos, a

crilério do licitante: a) declaração exprêssa formalmêntê assinada pôr profissional da área

contábi1, devidamente habilitado; b) certidão simplificada emitida pêla juntâ comêr:cia1 da sede

do licitante oú equivalênte, na forma da leqislaÇão pertinente. A ausência da referida declaraÇão
ou certidão simplificada, apenas nêste caso pala conprovaÇáo do enquadramento na forma da

1êgis1ação vigenie, não é suiiciente motivo parâ a inabilitaÇão do ticitante, apenas pêrderá,
duiante o prêsentê certanê, o dirêito ao tratamênto dlferenciado e simplificado dispensado a ME

ou EPP, previstos na Lei 123106:
?.5.3.L.O Pregoeiro Podêrá plomover diligência, na forma do Àrt' 43, § 3"' da Lei 8'666/93'
dêstinada a êscrarecer se ; Licitante é, de fato ê de dirêitô, considerado microempresa ou

empresa de pequeoo porte.
l.6.ouandoogenvelopesPlopostadePreÇoseDocumentâçãoforemênvladosviapostal,a
docúentação relacionada nos iiens '7.5.1, '1 .5.2 ê 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope

Proposta de PreÇos '

L 0.DÀ PROPOSTÀ DE PEEÇOS

8.1.4 pr:oposta deve!á ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado' contendo as

seguintes indicaÇóês no anverso:

PREFEITUBÂ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCTÀL No. 0ooo5/2022
NOME PROPONENTE
BNDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTÀ DÉ PREÇOS deverá contêr os seguintês êlementos:

8'2.PropostaelaboradaêmconsonânciacomasespêcificaÇõesconstantesdestêinstrumentoesêus
elementos - Anexo I -, em papel tiríbrado da empresa, quando for o caso' assinada por seu

representântê]egat,contendo^nocorrespondentêitêmcotado:discriminaçâo,marcae/oumodeloe
outrascaractelÍsticassenêcessário,quantidadêêvaIo'esunitárioêtotalexpressosem
algarismos.
8.3.serácotadoumúnicopleçopalacadâitem,comautilizaÇãodeduascasasdêcimâis'fndicaÇâo
em contrário êstá sujeita a cor!êção obseivando-se Ôs seguintês critérios:
8.3.1.8a1t4 de digitos: serão acrescidos zeros;
g.3.2,Excêsso de dlgitos: Sendo o primêiro digito excêdente menor quê 5, todo Ô excêsso será

suprirriao, câso côn;ário haverá o árredondamento do dlgito anterior pala mais e os dêmais ltens

excedêntes suPtimidos.
ã.4.a qr.r'rtiaãae mínima de unidades a sêr cotada, poÍ item' não deverá ser infêrior a 100t da

estimativa detalhada no càrrespondente Termo dê Rêferência - Anexo Í. Disposiçáo em contrálio
nâo dêsclassifica automaticamentê a proposta apenas o rêspectivo itêm será desconsidêrado'

8.5.4 Proposta devêrá ser redigida em fingua portuquesa e êm moeda nacj_onal' êfaborada com

clareza, sem a1têrnativa", .u"r,i", emendas e/ou entrêlinhas' Suas folhas rubricadas ê a úItina
datadaeassinadapêloresponsável,comindicaÇáo:dovalortotaldapropostaêmalgalismos,
dos prazos cle entrega ou ê;ecução, das condiçôês dê paqamênto, da sua validade que não poderá

sêr infêrior a 60 dias, e outràs informaçôes e observaÇôês pêrtinentes que o licitante julgar

necessárias.
E,6.Bxistindodiscrepânciaentreopreçounitárioeovalortotal'resultadodamuftipficaÇão
dô preÇo unitário pela quantidade, o prêÇo unitário plevalêcêrá'
8.f.Fica estabêlecido que havêndo divergência de prêÇos unitários Para rxn mesmo produto ou

sêrviÇo, p!êvalecerá o dê menor valor'
B.8.No caso de altetação nêcessária da proposta feita pelo Pregoeiro e sua Equi'pe de Apoio'

decollentêexc]-usivamentedeincorreçôesnauoidadedemedidautilizada,obsêrvadâaNêvida
proporcionalidade ' bem como na multiplicaçao e/ou soma dê valores' prevalecerá o valor cor§do'

\ \v
\\\\,/\)
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8.9.À não indicaçâo na proposta dos prazos de entrega ou execuÇão. das condlçõês de pagamênto
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante acêitou integlalmentê as dispo§iÇôes do
ato convocatótlo ê, portanto, serão consideradas as determinaçõês nele contidas para as lêferidas
êxigências nâo sendo suficiente motivo para â desclassificação da proposta.
8.10.É fâcultado ao ficitante, apresentar a propostâ no próprio modelo fornêcido pelo ORC, desde
que esteja devidamênte preenchido.
B.11.Nas licitaçôês para aquisiÇão dê mercadôrias o participante indicará a origêm dos produtos
ofertados. À êventual fafta da rêferida indicaÇão não desclassificará o ficitante.
g.12.Será dêsclassificada a proposta quê deixar dê atendêr as di-sposiçôes de§tê instrumento.
8.13.Fica facultado ao licitante a apresentaçâo da ploposta tâInbém em midia, ou sêja, êm cD ou

PENDRTVE.

9.0
9.7
via

.DÀ ITÀBI LIEÀÇÃO

.Os documentos necessários à habltitação dos licitantes, devêlão
, dentro de envêlope lacrado, contendo as seguintes indicaÇões

PRETEITURÀ MUNICIPAL DE MOGBIRO

DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIÀL N".
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

aaaa5 / 2022

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÂO deverá contêr os sêguintês elemêntos

rovada Pelo Decreto-Lei no
umprimento do disPosLo no

ser apresentados ên 01 (uma)
no anve rso

EGTS ,

ederaf.
diante a
VIl A da

5.452, de 1' de maio de l'943
ConsolidaÇâo das Leis do Traba]ho, ap

9 - 2 . 9. DeclaraÇáo do licitante: de c

9.2. PESSOÀ JURÍDICÀ:
9.2.1.Prova de inscrj.Ção no Cadastlô Nacional dê Pessoa Juridica - CNPJ'

9.2.2.prova dê inscrição no cadastro de contribuintês estadual ou municipal, lelativo à sedê do

licitante.
g.2.3,Ato constitutivô, estatuto ou contlato social êm vigor? devidardentê rêgj.strado, em se

tratando dê sociêdades comêrciais, e, no caso de sociedadês por aÇões. acompanhado dê documentos

de eleiÇão de seus administradorês. InscIiçào do ato constitutivo. no caso de soclêdadês civi§,
acornpanhada de prova dê diretoria em êxerclcio, Decrêto dê âutori2aÇão, em se tratando de empresa

ousocj.edadeestrangeiraêmfuncionamêntonoPais,eatoderegistroouautorizaÇâopara
funcionamênto expedido pefo órgâo competentê, quando a atividade assj'm o êxigir' Registro
comercial, no caso dê empresa individuat. Estas exigências não se aplica]n ao licitante que,

quanao aa etapa dê credentiamento no cerlame, iá tênha apresentado dê forma rêgú1ar nos têrmos

dopresenteinstrumeotoconvocatório,arefêIidadocrrmêntaçãosoticj.tadanestêsubitem.
9.2.4.Bafanço patrimonial ê demonstraÇões contábeis do úItimo exercicio social' já exigiveis e

Àpies..rtuao" nã fo..u da 1ei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que

omesmosêencontra,bemcomoaprêsentaçãodoscompetentestermosdeaberturaeênceiramento'
assinados por profissional habiiitado ê devidamênte registrados na junta comelcial competente,

,àd"au u sua substitulção por bafancêtes ou balanços provisórios. Tratândo-se dê empresa

constituida há menos oe urn áno, ou aquela que aioda nâo tenha reâlizado o fêchâmento do seu

p.irnui.o ano de existênciê no ptazo felaf, pàaera apresentâr o Balaço de Àbertura assinado por

profissional habilitado e deviàamente registrado na junta comercial competente '
g.2 , 5. Rêgularidade para com a I'azenda Éederal - Certidão Nêgativa de Débitos Rêlativos aos

Tributos Federais e à Dívida Ativa da Uniáo'
9.2.6.Cêrtidões negativas das Fazendas Estaduaf ê Municipal da sedê do licitantê' ou outro

êquival-ente, na forma da Iei.
9.2 . ?. ComprovaÇáo de regular:i
apresêntando o respectivo Cêrt
9.2.8.Pr:ova dê inexistência de

dade relativa ao Eundo de Garantia por Tempo dê serviço
ificado dê Reqularidadê fornecida pela caÍxa Econômica F

débitos inadinplidos perante a Justiça do Trabalho' me

Débitos Trabalhistas CNDT, nos telmos do Titulo
apleseotaÇão de Certidão Nêgativa de

Constituição Eederal- AtL. 21 , lnciso V, da Lei 8.666193; de sup
Alt. ?", tnciso XXXIIT, da

ervêniência dê fato inpeditivÔ

ca de

no que diz rêspêito à participaÇão na

condiÇões do presente instnlmento convoc
9.2.10.Certidâo nêgativa de falência o

licitaÇão; e de submeter-se a todas as cláusulas ê

atório, confôrne modê1o Anexo 11.
u concordata exPedida pelo distribúidor da sede dÔ

revista para abertula das propostas
anterior satisfatório, dê ativida de igual ouoo máximo 30 (trinta) diâs da data P

rovaÇão dê capacidade de desempenho
s de atêstado fôrnecido por pêssÔa juri

dlrêito Púb]ico ou PÍivado '
g.2.L2.A7varâ de localizaÇáÔ e funcionamênto e/ou dêc1araÇáo da Prefêitura do local
Firma, informando quê a mesma funciona no endereço menclonado nos documentos '

licitante,
9.2.11,ConP
as semêlhada

prêcedidos P
procêsso de cóP
Apoio ou Public

ao objeto da licitaÇâo, fêitâ atravé

or um indice correspondente, podendo ser ap

ia autênticada por cartório competêntê, pe

ão da imprensa oficial, quando
s, rasuras, emendas ou entrelinhas,

for o caso.
dentro do Pràzo de valj-dôde, ê

ser apenas uma formâLidâde que
Iicitante.

da da

Estando Pelfêitamênte

cópias dêvidamênte

9.3.Os docr.rmentos de HablfitaÇão deveráo ser organizados na ordêm desclita nestê anstrumento'
resêntados êm Ôriginal, poi qualquêr
lo Pregoeiro ou meÍüro da Equi-pê dê

ação em órg
Ieglvêis, sem conter borrõe
encer rados em enveloPê dêv'
visa facilitar ôs trabalhos,
9,4.A falta de qualquer documento exig
autênticadas ou das vias orj-ginais para
ou da publicaÇão em órgão nâ imprensa o

.iâmente lacrado e indevassáve1. Por
a ausência do referido indice nâo inabifitará o

ido, o seu venci.mênto, a ausência das
autenticaÇão pelo Pregoeiro ou membro

ficial, a aprêsentaÇeo de docr'rmêntos d
da Equ j.pe de Apoio
e habilitaÇão fora



do envelopê especifico, tornará o respectivo licitantê inabilitado. ouando o documênto for
obtido via Ínternet sua legatidadê será comprôvada nos e!1dêrêços eletrônj-cos correspondentes .

poderá sêr utilizada, a crj-tério do Prêgoêiro, a docuaentaÇão cadâstral de fornêcedo!, constânle
dos arquivos do ORC, para comprovaÇáo da autenticidadê de elementos apresentados pêIo licitantê,
quando for o caso.

10. O.DO CRITÉRIO PÀR,A .,I'LGàMENTO
10,1.Na seleÇão inicial das propostas para identificaçãô dê quais ilão passar a fasê de lancês
verbais ê na classificaÇão fina1, obsêrvadas as exj.qências e procedimêntos definidos neste
instrumento convocatório, §erá considerado o crítério dê nenol pIeço apresentado pala o

correspondênte item.
10.2.Havendo igualdade de valores êntre duas ou mais propostas escritas, e após obêdecido o

disposto no Àrt. 3o, s 2., da LejL 8.666/93, a classificaÇão inicial para a fâse de -l,aÍIces

vêrbais, sê fará attavés de sorteio.
1O.3.Na presênte licitação - fasê de lances -, sêrá assêgurada como c!itério de desernpate,
prêferência de contrataÇão para as microêmplêsas e enplêsas de pequeno portê'
t0.a.pa.u efeito do disposto neste iostrumento, entende-se pol empate - fase de lances -, aquê1as

si-tuaÇôês em quê as propostas apresêntadas pelas microernpresas e emplêsas de pequêno Portê sêiarn
iguais ou até O5S (cinco por cento) superiores ao melhor prêÇo'
1ó.5.ocorrendo a situação de êmpate - fase de lances - confotmê acima definida, procêder-se-á
da seguintê forma:
10.5.1.A microempl:êsa ou empresa de pêqueno polte mais bem classificada se!á convocadâ para
aprêsentâr nova proposta no máximo de 05 (cinco) minutos após o êncerramento dos fances, sob

pena de preclusão
iO,S.Z,ltao ocottendo a contrataÇão da microempresa ou êmpre§a de pequeno portê, na forma do item
anterior, serâo convocadas as dêmais remaDescentes que por ventura se enquadrern na situação de

empate acima definida, na ordem dê classificaÇão, para êxercício do nesmo direito;
10.5-3.No caso de equivalência de valolês apresentados pela§ microemprêsas ê emPresâs de pequeno

porte que se encont;em no intervalo êstabelecido como situação dê empatê, será realizado sorteio
.rrt.. álu" pa!a quê se j-dêntifiquê aquêIa quê primeiro podêrá aPresêntar mêl-hor ofêrta.
1O.6,Na hipótêse de não-contratação nos termos acima prêvistos, em quê foi observada â situaÇão
de êmpate i assegurado o tratâmento diferenciado a micloempresa e ernplesa de pequeno porte, o

objet; licltado será adiudicado em favor da proposta originalmente vencedora do cêrtaine,
10.?.ÀsituaÇãodêempate-fasede].ancês-,naformaacimadefinida,somentesêaplicará
quando a mê1hor ofer.ta inicial não tivel sido apresentada poI micloêmpresa ou emprêsa dê pequeno

portê.

11.0.DÀ ORDEM DOS TR,ÀBÀIJIOS

11.1.para o rêcebímento dos ênvelopês e início dos trabafhos sêrá obsêIvada uma tolerância de

15 (quinze) minutos após o horáriá fixado. Encerrado o prazo para rêcebimênto do§ envelopes'

nenhum outro sêrá aceitÔ.
11.2.Declaiada aberta à sessão púb1ica pelo PregoeirÔ' será efetuado o dêvido crêdenciamênto

dos interessados. somente participaiá ativamente da reuniáo um representante de cada ricitante,
podendo, no entanto, §ea assistida por qualquer pêssoâ que sê intelessar'
if,:.o.rao comparêci-mento do representanle de qualquer dos Iicitantes não impedirá a êfetivaÇáo
da rêunião, "..tdo 

qr", a simple; participaÇão nêste cêrtamê implica na total aceitaÇão de todas

as condiÇôês êstabêIecj-das neste InstrumentÔ Convocatório e seus anexos'

11,4.8m nenhuma hipÓtese será concedido prazo para a apresêntaÇão de documentaÇão ê/ou

Substituiçãodosênvelopesoudequalquerelementoexigj-doênãoapresentadonarêuniãodestinada
ao rêcebimento das propostas de preÇos'
ii.S.o et"go.i.o reieulrá de cada reprêsentante os envefopês Proposta de PreÇos e DÔcumentaÇão

e a declar;Çâo, sêparada de qualquei dos ênvelopes, dando ciência dê quê cutpre pIênamênte os

requisitos de habilitaÇão.
Ll.6.posteriormentê abrlrá os envêfopes Propostas de PrêÇos, rubricará o sêu conteúdo iuntamentê
com a sua Equipê de apoiá, "ottr.iindo-as 

quanto à validade e cumprimento das exigências

constantês no instrumento convocâtório ê soli;itará dos licitantes quê examinem a documentaÇão

neles contidas.
11.7. Prosseguindo os trabalhos, o Preg
formuladas P
a ploposta d

oeiro anâIisará os documentos e as observaÇões porvent
da, da classificaÇão inicial, indicaê1os licitantes, dando-Ihes ciência, êm segui

e mênor preÇo e aquelas em valolês sucessivo
à dê menor valor, para câda item cotado' En

s e superiores em até dez Por en
I

ura
ndo
to,
iô,

re lati,vamente
poderá divulgaÍ o resultado numa nova leunião'
ir.a.llao havendo para cada itêm licitado pelo me

serão classificadas as melhores propostas sub

tretanto, se assim jufgar nece

nos três propostas nas condiÇôês acima defi
sequentes, até o máximo de três, quaisquer

sejam os Preços ofêrecidos '
iils-e. "àgria", 

será dado início à êtapa de apresêntaçâo de laDcês verbais pelos representan

doslicitantêsinicialmenteclassificadÔs,quedeverãoserformuladosdefÔrmasucessivê,
valores distiotos e decrescêntes, a partir do autor da proposta dê maior prêÇo. sêráo realiza
tantas rodadas dê lances verbais'quantas se fizêrem nêcessárias' Esta etapa poderá

intêrrompida, marcaodô-sê uma nova séssão púb1ica para continuidade dos trâbalhos' a crité

em
das

rio

S

do Pregoêiro.
11.10.Nâo sêrão aceitos lances com valorês irrisórios, incompatlvêis com o valor orÇado, e

dêvê!ãoserêfetuaclosemunidademonetáIiânacional.Àdesistênciaêmaprêsentarlanceverbal,
quandoconvidadopêloPregoêiro,implicaráoaêxclusâodoficitanteapenasdaetâpadelances
verbais para o colrespondente item cotado ê na manutenÇáo do último PreÇo apresentado, para

efêito dê classificaÇáo final das propostas'



11..11.Dêclarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Prêgoeiro examillãrá a
aceitabilidade da primêira classificada, quanto ao objeto e vaIor, decidindo môtivadamênte a

11.12.Sendo aceitáveI a proposta de mênor preÇo, sêrá aberto o envelope contendo a documêntaÇão
de habilitaÇão somênte do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condiÇões
habilitatórias. Constatado o atendimênto pleno das exigêocias fixadas no instrumêÍ]to
convocatório, o licitante sêrá declarado vencedor. sêndo-1he adjudicado o respêctivo itên,
objeto deste cêrtame, após o transcurso da competênte fasê rêcursa1, quando for o caso'
11.13.Se a oferta não for aceitável ou se o licitante nâo atendêr as exigência hâbilitatórlas,
o pregoeiro examinará as ofertas subsequentês, na ordem dê classificaÇão, verificando a sua

aceitabitidade e procêdendo à habi.litaÇão do proponente, e âssim sucessivanênte? até a apuraÇãÔ

de uma proposta que atenda as dispo§ições do instrumento convocatório.
11,14.Dã têunião lavrar-se-á Ata ci rcunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências
e quê, ao final, será âsslnada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Àpoio e licitantes presentes,
11.15.Brn decorrência da Lei Complemêntar 123l06, a comprovaçáo dê regulâridade fiscal e

tlabalhista das microemprêsas e emprêsas dê pequeno porte somênte será êxigida para êfeito de

assinatura do contrato, observando_sê o seguinte procedimento:
11.15.1.4s microempresas e empresas de pequeno porte, por ocâsião da participaÇâo nesta
llcitação, dêverão apresenlar toda a documêntaÇão êxigida para comprovaçâo de Íegulalidade
fiscal ê trabafhista, dentr:e os documentos enumerados nestê instnrmento para êfêito de'

HabilitaÇão ê integrantes do envelope Docurnêntação, mêsmo quê esta aplêsente alguma rêstIição;
11.15,2.Havendo alguna rêst!iÇão na comprovaçáo da reqularidâdê fiscêI e trabalhista' será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo têrmo lniciaf corresponderá ao rllomento em que

o Ii;itantê for declarado vencedor, prorrogáveis por igrlal peiÍodo, a critério do ORC' para a

rêgularizaÇáo da docrmêntaÇão, pagamênto ou parcêIamento do débito, e emissáo dâ êventuâis
certidõês negativas ou positivas com êfeito dê certidão nêgativa;
11.15.3.4 não-regularização da documentaÇâo, no prazo acima previsto, implicará dêcadência do

direito à contrataÇão, sem prejuizo das sanÇões previ§tas no Art. 81, da Lel 8.666/93, sendo

facultado ao oRC convocar os licitantes remanescêntes, na ordêm de classificaçâo, para assinatura
do contrato, ou revogar a licitaÇão.
11.16,Os documento§ apresentados pelos licitantes no crêdênciamento e os elêmentÔs constantes
dos ênvelopês Proposta de PrêÇos e Documentaçâo que forern abêrtos, serão rêtidos peLo PlegoeiIo
ê anexados aos autos do ptocesso. No mêsmo contexto, o envelope DocunentaÇão, ainda lacrâdo, do

licitantê desclassificado ou quê não logrou êxito na etâpa competitiva que náo fol Ietilado pol
seu reprêsentante 1egal ,ro pauro dê 60 (Sessenta) dias consecutivos da data de homologação do

prêsênte certamê, será sumariamênte dêstruido'

12.O.DO CRÍTÉRTO DE ÀCEITÀBIT,IDÀDE DE PREÇOS

12.1.Havendo p!ôposta ou lance vencedol com vafol para o respectivo item relacionadÔ no Anêxo I
- Termo de Reierência - EspecificaÇôês, na coluna código:
12.1.1.Con .indÍcios que conduzam á uma pres,rnção relativa de inexêquj-bi I idadê, pelo critério
definido no Art. 48, rr, da Lel 8.666z%, em tal situaÇão, nâo sendo possíve1 a imêdiata

confirmaÇãÔ,poderáserdadaaolicitantêaoportunidadêdedêmonstralasuaêxequibilidade,
sendo-lhefacultadooplazode03(três)diasúteispalacomprovaraviabitidadedÔspreços,
conforme pârârnetros do mesmo Àrt. 48, rr, sob peoa de descons ider'aÇão do item'
12.2. Salienta-sê quê tais ocorrências não desciassificam automaticamente a proposta, quando fo!
o caso, apênas o itêm correspondente'

13.0.DOS RECURSOS

13.1.Dec1arado ô vencêdol, qualquêr licitantê poderá manifestar imediata e motivadamente a

intenÇão de recôrrer, obser.'a-ndo--se o disposto no Ait' 4o' Inciso XVIII' da Lei- 70'520/02'

13.2,o acorhi-mento do .u",-rt"á ilnpo]:tarã a invalidaÇão âpênas dos atos insuscêtivei§ de

aproveitamento '
13.3.AfaltadêmanifêstaÇãoimêdiataemotivadadolicitanteimpoltaráadecadênciadodireito
de recurso e a adjudicaÇão do obieto da licitaÇão pelo Prêgoeiro ao vencêdor'

13.4.Decididos o" ,."\r."o"i- a áutoriaaae s,rperlor do oRc fará a âdjudicaÇão do obieto da

licitaÇão ao proponente vencêdor '
i:.i,o r".r."à sàrá dirigido à autoridadê superior do oRc, por iotermédiô do Prêgoerro'

sãi protocorirado o orióin;1, nos horários normais de expedientê das 08:00 as 12:00

êxclusivamênte no segrlinte êndêreço: Av' Prêsidente 'Joâo Pessoa' 4? _ Centro - Moqeiro

noo
s,

liT. O.DÀ ITOÀIoLOGÀÇÃO E ÀDiII'DICÀÇÃO
14.1.Concluído a fase compêtitiva, ordenada às propostas âpresêotadas, analisada a docr'mênt

de habilitação e observados os recursos port""i"" interpostos na forma da feqislaÇão viqe

o 
- 
e.àgà.i.o 

- 
u.itira reratório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certame, remêtendo

autoridadesuperiordooRC,juntamentêcomosefementosconstitutivosdoplocesso,necessá
À aajuaicaçao- e HomologaÇâo da respectiva licitâÇào' quando for o caso'

ia.ila .oto.iaade supãrior do oRô poderá, no êntanto' tendo em vj-sta sempre a dêfesa

interes6êS do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou palcialmente' o rêsu1

if..""nt.ao pelo Pregoeiro, lêvogar ou consider:ar nula a LlcitaÇão' desdê que apresente a de

flndamentaçao exigidà pela legislação vigênte, resguardados os direitos dos licitantês'

nte,
-oa
r ios

dos
tado
vi.da

15.0.DO CONTRÀIO
15. 1. Após a homologaÇão Pe1ê
dentro do prazo de 05 (cinco)

autoridadê superior do ORC, o

dias consecutivos da data de

Ça

adjudicatário será convocado para,
recebimento dê noLi ÍicêÇào, assinar



o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as inodâfidadês pêanitidas
pela Lei 8.666/93, podendo o nêsmo sofrer altêrâçôes nos termos dêfinidos pela rêferida norma.
15.2.Nâo atendendo à convocação para assinar o contrato, ê ocolrendo esta dêntro do prazo dê
validade de sua pr:oposta, o licitantê perderá todos os di!eitos quê porveoturã tenha obti-do como

vencedor da licitaÇão.
15.3.É pê nitido ao ORC, no caso do ficitante vêncedor não comparecer Para assinatura do contrato
no pra2o ê condiÇões estabelêcidos, convocar os Iicitantes remanescentes, nâ ordem dê

classificaÇão e sucêssivanênte, para fazê-10 em igual prazo do lici-tante vêncedo!'
15.4.O contrato que eventualmente vênha a ser assinado pelo licitântê vêncedor, poderá ser
alter:ado com a dêvida justificativa, unilatêralmente pê1o Contrâtante ou por acordo entre as
partês, nos casos previstos no Art, 65 e será rescindido, de pleno dirêito, conforme o dispÔsto
nos Àrts. 11, ':'8 e 79. todos da T,ei 8.666193; e realizado na forma de fornecimento parcelada.
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesma§ condiÇões contratuais, os aclêscimos ou

supressôês que se fizetêm nas compras, até o respectivo limitê fixado no Àrt. 65, S 1'da Lei
8.A66/93. Nênhum acréscimo ou supressão poderá êxceder o limite êstabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado ent!ê os contratantes.

de adimplemento das
pe1ô ORC obedecêrão,

obrigáÇões
conforme o

16. O. DÀS gÀÀIçõES ADMTNTSÍRÀTÍI/AS
l6.l.Quem,convocadodentrodoprazodevalidadêdasuaproposta,náocelebrarocontrato'
deixar de entregar ou apresêntar documentaÇão falsa êxiqida para o certamê' ensêjar o

retaldamento da execuÇâo de sêu objêto, nâo mantiver a proposta, falhar ou frâudar na execuÇão

do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declaral informâçÔes falsas ou cometer fraude fj-scâI,
qarantido o direlto à ampla defêsa, ficará iÍnpedido de llcitar e contratar com a uniáo, Estados,

ói"t.ito Eedêral ou Municlpios e, sêrá descredênciado do Sistêma de Cadastramentô Unificado de

Fornecedores sICAF do Governo Eêderal ê de 5lstemâs semelhantes mantidos por Estados, Dj.strito
FedêralouMuoicipios,peloprazodeaté05(cinco)anos,semprêjuízodasmultasprêvj-stas'
neste Edital ê das demais cominaÇões l-êgais.
16.2-Ã recusa injusta em deixar de cumprj-r as obligaÇõês assumidas e prêceitos legais, sujeitará
o contratâdo, garaotida a prévia defesa, às sêguintes penalidades prevj-stâs nos Arts. 86 e 87,

da Lei 8.666/93: a - advertência; b - muIta de mora de 0,5? (zero virgula cinco por cento)
aplicadasobrêovalordocontratopordiâdeatrasonaentlêga,noinícioounaexecuÇãodo
obl"to oru contratado; c - multa de iOS (aez pôi cento) sobrê o valor contratado pela inexecuÇâo

toial ou parciat do contrato; d - simuftaneamênte, qualquêr das peoalidadês cablveis
fundamentadas na Lei 8'666/93 e na Lei 1'0'520/A2'
16.3.Se o valor da multa ou indênização devida não for rêcolhido no prazo dê 15 (quinzê) dias
apósacomunicaÇãoaocontlatado,seráar]tomaticamentedescontadodaprimeiraparcelado
pagamento a quê o contratado vier a fazer jus, acrêscido de iulos moratóriÔs de 1* (u'1 por

i.nto) uo mês, ou, quando for o caso, cobrado iudicialmente'
16.4.Àpó5aaplicaÇãodequaisquerdaspenafidadêsprêvista§,realizar_sê_ácomunicaÇãoe€crila
ao coniratado, e publicado ,ru irp..r"u àri.iat, excluídas as penalj-dadês de adveltência ê mu-Ita

de mora quando for o caso, constàndo o fundamento legal da puniÇão' informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente'

17.0.DÀ COMPROVÀÇÃO DE EXECUçÁO E RECEBTMENTO DO OB'lETo

lf.l.Executada a prêsente contrataÇão e observadas as condiçÓes
pactuadas, os procêdimêntos e prazos para receber o seu obieto
taso, à disposiÇõês dos Arts. ?3 a ?6, da Lei 8'666'l93'

18. O.DO PÀGÀUE§TO

18.1.O pagamênto se!á reafizado mediantê plocesso regular ê em observância às normas e

pioã"ai^urrio" adotâdos pêlo oRc, da seguintã maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias'
contados do pêríodo de adimplêmento.
18.2.o desêÁolso máximo do pêriodo, náo será supêrior ao

acordo
dispon
18.3.N
financ
compên
18.4.N
Cont r:a
financ
efêtiv
serão
morat ó

com o cronoglama aplovado, quando for o

ibi Iidade de r ecursos f inance.i ros '
ênhum valor será pago ao Contratado enquanto
eila que lhe for impostâ, em virtude de penal

valor do respêctivo adimplemento, de
e semprê em conformidade com acaso,

pendente de liquidaÇão qualquer obrigação
idadê ou inadimpl-ência, a quat poderá ser

sada com o pâganento pendente, sem que isso gere
os ca§os de eventuai§ atrasos dê Pâgamento nos
tado náo tenhâ concorrido de alguma forma par
eiia, devida desdê a data limi.tê fixada para o

rios, N oúmêro dê dias entre a data prevista p
r pâga; e I

pêrcentu

o pagamênto da parcela. os encalgos moratórios
.ui.l.rl"do" com utilização da sêgulnte fórmu1a: EM

direito a acréscimo de qualquer naturêza'
termos deste instrumênto, ê desde que o

a o atraso, será admitida a compênsaÇão
pagamênto até a data correspondêntê ao

devidos êm razáo do atraso no paganento
NXVP 1, OnOe: LI"l encargos

ara o pagamento ê a do efêtivo pagamento;

Na hipótese do referldo
indice de comPênsaÇão financeira, assj-m apurado: I

al do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze neses ou' navP: vaLor da Parcela a sê
(TX + 100) : 365, sendo TX

sua fa1ta, um novo indice a

índicê estâbelecido Para a

pôssa mais ser utilizado,
legislaÇâo então em vlgor.

dotado pelo Govêrno Eederal quê o substitua'
ensaÇáo financeila vênha a ser extinto ou de qualquer f

r a ser determin pêfacomp
sera âdotado, em §ubstituiÇão, o que vle

19. O.DO REÀJUSTÀ}'íENTO
i9.1.o" p."ço. contlatados sâo fi'<os ê irreajustáveis no prazo de um ano'

i S . z . o.r]t.o 
- 
do prazo de vigência do contrato e mediantê solicitaÇão do contratado'

páaã.áã ""r..t 
ieulust" apó-s o ioterregno de um ano' na mesma proporção da variaÇão

os preÇos
veri ficada



no ÍPCA-ÍBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaçáo da respectiva ploposta,
exclusj.vamentê para as obiigaÇôes iniciâdas e concluidas após a ocorrência da anuâ1idade.
19.3.Nos rêajustês subsequentês ao primeirô, o interrêgno minimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do últino reaiuste.
19.4.No caso de atraso ou úão divufgaÇâo do indice de reajustamênto, o Contrátante pagará ao
Contratado a importância calculada pela últiÍnâ variaÇâo conheclda. liquidandô a diferênça
correspondente tâo logo seja divulgado o indice definitivo. Eica o Contratado obrigado a

apresêntar memória dê cátculo rêfeiente ao rêajustamento de preÇos do valor remane§cêntê, senpre
q'le êste ocorrer.
ig.S,Nus aferiÇões finais, o indice utilizado para rêajuste sêrá, obrigatoriamente, o dêfinitivo.
19.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utif.izado, será adotâdo, em substituição, o quê vi-er a sêI determinado pela
legisfaÇào então êm vigor '
19.?.Na ausência de previsão 1ega1 quanto ao índlce substituto, a§ pârtes ê1êgêrão novo indice
ôficial, para reajustamento do preÇo do valor rêmanescente, pol mêio de termo aditlvo'
19.8.o rêâjuste poderá sêr reafizado por apostilamento'

20. O.DÀS DrSPOSrÇôES GERàrS
20.1.Não se!á dêvida aos proponêntes pela e.laboração e/ou apresêntaÇão de documentâÇào relativa
aô cêrtamê, quafquêr tipo de indenização.
20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada poI proculaçâo feqa1, poderá rêpresêntar mais

dê uma Licitantê '
20,3.À presente ficitaçáo somente pode!á vir a ser revogada por razôês de intêresse público
decorrente de fato supetvênieEtê devidamente comprovado, ou anuladâ no todo ou em parte, por

ilegalidade, de oficio ou por provocação dê têrceiros, mediantê parecer êscrito ê devidâmênte

fundêmentado.
2o.4.CasoasdatasprevistasparaarealizaÇâodosevêntosdapre§ente]icitaÇãosêjamdeclaradas
fêr.iado e não havendo ratificação da convocação, ficam tIânsferidos autoúaticamênte para o

plimeirodiaútifsubsequentê,nomêsmolocalehoraantêriormenteprevistos.
)O,S.O OnC por conveniência administriativa o, técnica. se reserva no direj-to de paralisar a

qualquertempoaexecuÇâodacontrataÇão.cientificandÔdevidamenteocontratado.
zo.e.oecairadodi.rêitodeimpugna!pêIaÔtêooRcnosteflnosdoplesentêinstrrmento,aquê]ê
que, têndo-o acêitado sem otiàçao, venha a apresentar, dêPoi§ do julgamênto' falhâs ou

irregulatidades que o viciaram hipótêse êm que tal comunicado náo terá efêito dê reculso'
zo.?.llosvaloxêsaplêsentadospêloslicitantes,jádevêrãoestarincfuidososcustoscon
aquisiçâodernaterial,não-de_obrautitj-zada,impostos,encargos,frêteseoutrosquevênhama
incidir sobre os respectivos prêÇos. 

te instrumento,20.8.Às dúvidas surgidas após a apresentaçâo das propostas ê os casos omlssos nes

ficarâo única e exclusivamentê sujêitos a interpretaÇão do Pregoeiro, sêndo facultada ao mesmo

ou a autoridadê supêrior do ORC, ern qualquer fase dâ licitaÇão, a promoção de diligência
destinada a esclarecêr ou a complenentar a instruÇão do procêsso'
20.9-para dirjrir controvérsias decorrêntes dêste certame, exctuido qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de ltabaiana.

Mogeirô - PB, 08 Fevereiro de 2422.

LEBSON ARÀ JO

iro oficial
ELAVIAN

Pre g



ESTÀDO DÀ
PRE EE ITI'R,À MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÃo PER!,ÍAMNTE DE LrcrrÀÇÃo

1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objêto desta licitação: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EORNECIMENTO DE MÀTERIAL DE ;

EXPEDIENTE E PAPELARIA PÀRÀ PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO.

2.0.,rtSrIFÍCÀIrvÀ
2.,L.Considerando as nêcessidades do oRC, tem o plesênte termo a finalidade dê definir,
eadequadamente,osprocêdinentosnecessáIiosparaviabi]izalacontrataÇãoemtêla.
2.2.Ai caraclerísticas ê espêcificaÇõês do objeto ora licitado sâo:

ÀNEXO r - PREGÃO PRESENCTÀI N" 00005/2022

TERMO DE REEERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

fGo
DE MESA A 14,5x20,Scm SORTIDA

ÀDOR SIMPLES 1 FURO S ITO

RENDEDOR METAL BINDER

RENDEDOR METAL BINDER 19ÍlI1\

11 DOR METAL BINDER 2 5run

4

6
'I

8

UNIDÀDE

unai
und
Und

Und
Und
und

Und

Und
Und

Und

cx
CX

técnica

2D

2A

2C
12
1

14

15

16

DOR METAL BINDER 3 2,NM

METAL BINDER 41mÍl

DEDOR METÀL BINDER 5lInIIl

AUTO ÀDESIVO 38X51

ÀuTo ÀDESM ?6X102

1'7 DE ISOPOR 50mm

18 DE ]SOPOR 7 5mm

19 HA PONTE]RA

20 BRÀNCA 40

27 ORRÀCHA BÍCOLOR
DE SOPRO 6,5 C/ 50 UNI DÀDES

23
24

25
26

32

33
34
35

38 INA LAMÍNADA 48/ 60 CORES SORT]DAS

ESTÀ}4PÀDA 48X66

IPS GALVÀNIZÀDO 2/0 C/10ound
41 LIPS GÀLVÀNI ZÀDO 3 /o c/sound

IPS GA],VÀNIZÀDO 4 /o c/sound
A3 PS GALVANIZADO 8 /0 C/25und
44 BRÀNCÀ 9OG

45 BRANCÀ 1KG

46 OLA COLORIDÀ C/4
41 GLITER C/4
48 DE lSOPOR 9OG

DE OSOPOR 9OOG

L]nd

CX

cx
und

CX

Und

Und

QUÀNTIDÀDE
50Und

1 20
2

CX 2a

Und 100
Und 150

CX

ID1OO UNFINETE DE SEGURANÇA N '3

ÀGÀDOR PÀRÀ QUADRO BRÀNC C

N'O CXl 1OO UNIDFINETE DE

PARÀ CÀR]MBO N'3

Und 5000
UndT]COIVO MORTO

L00mEDE R]
50
:

9

10

200
240
2AA
2AA

204und
204

5000
Und 2000

1000Und
50Pct

31

Und

Pct

36

BROCHURÀ 96FLS Eormato: 2 00nun x 2 7 5íirl

DUBÀ 1OX1DERNO CAPA

CX

CX

CX

2Ítun2A41 0nmEo t4RÀ I frsBROCHUoÉRN

RETC1 COR00F INÀCA PONTA
AZULCNA 1 COR50PONT IECÀ
VERMELHACOR00NA CEICÀEI PONT

100À4CPÀCÀ

RT6 so DÀST 8X6 CORES4COLORSNÀTOLI
DÀSISORT56 CORES50xCOMUMINÀ

TOLl NÀ GUACHE 48l66
INA MICROONDULÀDA 50x80

100

5

100
2A0

0

Und

Und
Und

21

31

28

30

29

20
30
80

100
80

2

5

5

10
10
1

Pct

und

CX

Uncl

und
und

DERNO CAPA DUBÀ 15X1
À 12DGDE MESÀ

ES

ES

AES
À4 C/100P/ EN

1 FACÊ c/100fls

300

42
1s0

150

150
2a

\iN 1oo
/- 2ao

200CX
250
l0Und

300
50 EM BÀsrÃo 2oc

Und

DI SCRIMINAÇÂO



LÀ MET 3D Und
und
Und
Und
Pct

UND

UND

UND

UI] D

EADOR BASE DE METAL PEQ P /2aELs
EÀDOR BASE DE METAL DIO P/3OFLS

BÀSE DE METAL GRÀNDE P/lOOFLS
BÀSE DE METÀL INDUSTRIAL

PA 23 13 C/ 1000
106/6 C/1044

CX

702
103 PO 26/6 C/5004 CX

CX

CX
10,1

105
106

109

111

114

TRI],HO }4ÀXX I C/1OUND

TRILHO METÀL C/5OUND

IS DE COR MÀDEÍRA C/12
IS GRAEITE PRETO N"2 C/144

115

1l
18

121
122

724
125

IVRO DE PROTOCOLO C l OOELS

VRO DE PST ICO C/ l OOELS

A DE MODELAR C/12
TERIÀI, DOURÂDO 611PÇS

DEDOS 12G

]TO CITURBÀSCO C/sOUND

TO PICOLÉ C/IOOUND
APEL 4OKG 66X9 6

52
53

56
51

59
60

63
64
65
66

68

1A
'7t

19
80

a2
83
84

86

91
2

94

98

99
i0c
101

SIL]CONE lOOG
TIVO L OUIDO 18ML

coloRrDo 12x30
TICO 1KG

51 COLÀ METALIC,

55
SACO 2OOX28O MADEIBÀ Und

UndPE SACO 22 9X324 MÀDEIRÀ

58

61

ELOPE SACO 2 6OX3 60 MÀDEIRA
ELOPE SACO 24OX34O

61
62

Und

Und

Und

Und
Und

Und

Und

Und
Und

E

SACO 31OX 410 MÀDEI RÀ

LOPE SÀCO 2OOX28

sAco 162X22 9 BRÀNCO

SACO 162X22 9 MADEIRA

240X340 BRÂNCO

LOPE SACO 2 29X32 4 BRÀNCO

sÀco 310x410 BRANCO

O BRANCO

E SACO 2 60X360 BRÀNCO

UndENVELOPE CONVITE 90 1 62X22 9 CORES

69

IÀS 48MMX3OMT

I O MESA 5X8

P TULA EXTRÀTOR DE GRAMPO GAIVAN]ZADÀ

ITA ADESIVA DEMÀRCÀÇÃO DE SOLO

BMIO<3 OMTTÀ ÀDESIVA DEMARCAÇÃO DE SOLO ZEBRÀDA 4

FAI'IILIA C /l PÊRS.

Und

Und

ünd

Und

Und

und

CX

Und

78

14

11

13
16

ILETE ESTREITO
ILETE LÀRGO

sóL]DAs PRI

rQUETÀ N" 1 A4 288,5X200I4,1 C/25f1s

TRO CORES DIVERSÀS

I o MESA 6X9

clt
MT

'12

13

TÀ ZEBRÀDA PÀRÀ DEMARCAÇÃO "NÃO ADESIVÀ" 4 8M}D(30T.fl

A CORRXTIVA 5MI{(6M 2

3

I
10
10

1Und

Und
und

und
Und

TA CREPE 19MMX5OM

TA DE CETII'I N. 17MM C/1OI'1TS

TÀ CREPE 36MMX5OM

TÀ CREPE 5OMMXsOM

285

87 10

Und

Und
Und

TÀ DE EMPÀCOTÀ]'IENTO 4 sMT.O( 4 5M

TÀ DECOBÂTIVA 15MMX3OM

TA DUPLA EACE 12UMX3 OM

und 1088 ITA DUPLA EACE 16T4}D<3OM
und 8089 ITA DUPLA EACE 19MI{{3OM

90 Und

PCT

93

R1

CX

CX

CX

CX

'I

4

O CONT NI'O 1 VlA C/2.sOOELS
O CONT 1 . 000ELNUO 2 IÀC
O CONT NUO LAB.2CX C/2. OOOELS

IZ DE CEBÀ C/ 12

10

30

15
1

I

TÀ DUREX 12T{''(3OM
TILHO C/5OM SORTIDO

IITER ESCOLAR 5OOG

95

91
96

25
10

CX 2A
100

40

4A

200
2A
20

800
724
400

116

UND

CX

CX

CX

PAPE CX CÀRTONADA DIV.

s 2 0x15
/ 10 0rLS

110

UND

UND
DENIIFICÀDOR C/CLIPS

A PÀPEDE

DE QUEBRÀ

CX CÀRTONADA DIV.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

101
108

712
t 13

:S

IS

IMP

HIDROCOR C/ 12

P/ QUÀDRO BBÀNCO 6OML

P/ OUADRO BRÀNCO

IVRO DE ÀTA C

IVRO DE ITISTORINHÀS 1NEÀNT

IS P/ RETROPRO.'ETOR 2.0

IS MÀRCA TEXTO 300
300
100

50
100
200

UND 240IVRO DE PONTO C/1OOEI,S

119 \ I 2ooUND \
\ l\ 50UND

v§ 3ooCX

\8UND

150UND123
100
100

PCT

PCT
180

121

UNDt26
APEL 6OKG 66X96 UND 18

100
100
2AA

1C0
50

3000
6000
5000.
2500
2000
I000
:000
60ô01

5000
2500
2C00
1000
1000

200
2C0
100

40
10

100
10
10

100
100



128 APEL À4 BRÀNCO ]5G C/5OOELS 210X297 RS

9 ÀPEL CÀMURÇA 4OX60 UND

UND

UND

PCT

PCT

UND

UND

UND

UND

UND

UND

CX

UND

UND

PCT

UND

I::.]D

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

0 APEL CELOFANE ]0X85
131 CREPOM 48X2,00
132 LÀMINÀDO 48X60
133 PÀPEL SEDÀ 48X60

A4 18 OG C/5OELS134
PÀPEL

136 coloR sET A4 15G C/24FLS 210X291
131 PAPEI, MADEIRÀ 66X96

PAPEL DE PRESENTE 5OX60

139 PAPEI, À4 ?5G COLORIDO C/lOOFLS 210X29?
140 ASTÀ ÀZ LOMBO LÀRGO

\41 PASTA C/ TRILHO P TICA
ASTÀ CÀTÁLOGO C/5 OFLS

TÀ 1ÍCA C/ ICO EINA
ÀS TA Íca c/ TTCO 17MM

L45 ASTA P rcÀ c/ TICO 3OMM

ASTA P TICA C/ STICO 4 OI,Í,]

ASTÀ SÀNFONADA A4 C/ !2DV
TA SUPENSA MEMORIZÀDA

149 DRIVÊ 16GB

DRIVE 32GB

PERCEVEJO COLORIDO C/ 1OO

135

151
ta2

O ÀUTO ADESIVO 13OG À4 C/5OELS

5

BASE DE METÀL P/2OFLS

153 BASE DE METAL P/6OE!S
ILHA ALCÀLINÀ ÀÀ C 4

155 ILHA AI,CÀLINA ÀÀÀ C/4
r56 INCEL ICO CORES

t5'7 INCEL ESCOLÀR CHATO N.O

158 PINCET ÉSCO!ÀR CT1ATO N"2
159 PlNCEL ESCOLAR CHATO N"8
160 PINCE! ESCOLAR CHATO N" 10

161 INCEL ESCOLÀR CHÀTO N'12
162 ]NCEL ESCOLÀR CHATO N.18
163 ISTOLA COLÀ QUENTE PEQUENA 1C!,J

STOÍ,4 COLA OUENTE GRÀNDÉ 4 OT'i

DE ]SOPOR 5MM
10

166

168

110
171

113

DE ISOPOR l OMM

DE ISOPOR 15IW
DE TSOPOR 2 01.X,1

LACA DE ISOPOR 2 5MM

175
176
111

185
186 ]NTA GUÀCHE 2 5 OMÍ,

21CM INOX C/CÀBO TICO

178

180
181
182
183
184

t94

181 lNTÀ GUACHE ].5MÍ, ESTOJO C /6 CORÊS CX

MT

188 TNTÀ P/QUADRO BRANCO 5OOML

189

r91
r92 INTÀ P/ PINCEL CO 4OML

193 INTÀ P/ PVA 1OOMI, SORTIDO

4OG CORES DIVERSÀS

3. O.OBRIGÀçõES DO COICfRÀfÀDo
3 . 1. Responsabilizar-5e pol todÔs os ônus e obrigações concêrnentes à legislaÇâo fiscal' civil'
tributária e trabalhista, bem como por todas as despêsas e conpromissos assumidos, a qualquer

tltuLo, perante seus fornecêdores o; têrcêiros em razão da execuÇão do objeto contratado'
3.2.substituir, arcando com as despesas decorrêntes, os matellais ou aerviÇÔs quê aprêsentarem

alteraçôês, detêrioraÇões, i^p..f"iqo"" ou quaisquel irregularidades discrepântes às exigências

do instrumento dê ajuste pactuado, ài"du q"" constatados após o recebimênto e/ou pagaftento'

3.3.Náo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objêto da côntratação, salvo mediante prévia

e expressâ autorizaÇáo do Contratante'
,1-\

146
141
148

154

138

142
143
144

6000
2AA

UND 2AA

2AA

240
UND 240

120
120
720

UND 400
300UND

300PCT

250UND

UND 400
0

1000
400
400UXD
400UND

UND

100
s00

50
100

50

2A

40

PCT 50
50

100
100UND

100
i00
100
100
100UND

50

50
164

100
0

100

UND
165

\6',7 100
100

169 100
204

LÀCÀ DE ISOPOR 3 0tÍI1 UND

UND
DE EVÀ EÀNTASIÀ 4OX6O

900
DE EVA 4OX6O

UND
112

EVÀ GLITER 4OX60 UND
PLACÀ DE

DE EVA 90X180
8UND

114

50

15UND

150
719 150

50

UND

l0
l

DRO DE AVISO DE MADEIRA ]OX1OO

3

3

2
DRO BRÀNCO DE MÀDEIRÂ 250X1 2A

TRÀNSPÀRENTE 6OX9O
TBÀNSPÀRENTE 3OCM

UND

I;ND
UND! COLÀ QUENTE EINÀ

L COLA OÚENTE GROSSÀ
UND

UND

UND

BFÀNCO DE MADEIRA 2OOX12O
TÀ GRÂNDE EM 1,I CO

DE PICOTAR PROEISSIONALESOURÀ 60
ESOURÂ ESC S/PONTÀ INOX C ICO 13CM UND/cABo

10
20

0

10

10UND

UND
190

UND

1I I.lBO OMLCÀRDE1,lTI ÀLMOEADÀP

INTÀ P/TEC]DO 37ML

INTA P/TECIDO 25OML

5UND

UND
500



3.4.Mantei, durante a viqência do contrato ou outros instrumêntos hábeis, em conpatibilidade
com as obrigaçôês assrmidas, todas as condiçõês de hab.ilitaÇão e qualificâção êxigidas oo
respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os doclunêntos necessários, sernpre
que solicitado.
3,5.EIÍ|itir Nota Fiscal côrrespondentê à sêde ou fi1ia1 da empresa que aprêsêntou a documentaçáo
na fase de habi l itaçâo.
3.6.Executar todas as obrigâçôês assumidas com observância a mefhor técnica vigênte, enquadrando-
sêr rigorosamente, dêntro dos preceitos legais, normas e especificaÇõês técnicas
corrêspondêntes .

..O.DO CRIEÉRIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PREçOS
4.1.llavendo proposta ou }ance vêncedor com valor para o rêspêctivo itêm relacionado acima. Da

coluna códiqo:
4.1.1.Com indicios que conduzarn a uma prêsunÇão rêlativa de inexequib-i I idade, pefo cri-tério
definido no Àrt. 48, II, da Lei 8.666/93, êm tal situação, não sendo possivel a imedlata
confirmaÇão, poderá sêr dada ao ficj-tante a oportunidadê dê demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-lhê facultado o prazo de 03 (três) diâs úteis para comprovar a viabilidadê dos prêÇos,
conformê parâmetros do mêsmo Ait. 48, ÍÍ, sob pena de desconsidêraÇão do item.
4.2.sa1ienta-sê quê tais ocorrências não dêsclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o item corrêspondente.
4.3.os fancês verbais serão efetuados êm unidadê monetária nacional-

5. O .MODEÍ,O DÀ PROPOSIÀ
5.1.É pârtê integrante deste ?ermo dê Rêfêrência o model-o de prôposta de preÇos
podendo o licit

corrêspondênte,
desde que sej a

devidamente p re
te apresentar a sua propostâ no próprio modelo
ido, conforme faculta o instrumênto convocatório

fornecido,
- Anexo 01"

G] LVÀN

tt

\



ESTÀDO DÀ
PREEEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMTSSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÂO

ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE RETERÊNCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCIAL N. O O OO5 /2 022

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCTÀ! N. OOOO5/2022

oBJEToI CoNTBÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PARA EORNECTMENTO DE MÃTERTÀL DE EXPEDIENTE E PAPEI.ARIA PARÀ

PREEEITUBÂ MUNICIPAI DE MOGEIRO.

PROPONENTE :

Prezados Sênhorês,

Nos terrrôs da licitação êm epígrafê, aprêsentamos proposta cooforme abaixo:

LI
l
13

l4

1',]

DE ISOPOR I5run
PONTEIFÀ Und

BORRACIlA BRÀNCÀ 4 c

2l BORRACTIA BÍCOLOR

23 BROCHURÀ 48FLS Fornato: 14 0mn

0 2mn

24 O BROCHURA 6ELS Eormato: 2 0 ornm

7 5rm

26
2',7

TA ES ]CA PONTÀ FINÀ O.? C/
OR PRETA

30

l1
32
33

35
36
31

39

DI

6

1E

19
2A

2A

29

PREÇO TOTÀIUNIDÀDE QUÀNIlDÀDE PREÇO UNIT.

t DE MESA A 14, 5x20 5cm SORTI 5

NETE DE SEGURANÇÀ N.O CX/1OO UNID CX 2

NETE DE N'3 CXl100 UNrD CX 2

4 PÀBÀ CARIMBO N.3 und 1 0

PARÀ QUÀDRO BRÀNCO und 1 5

ADOR SIMPIES 1 TURO S/DE 1TO Und 5000
'I 140RTO PLÀSTICO Und 500

1-
8 DE 100m R1 50

0
9 PRENDEDOR METAL B]NDER 1 Und

1 0 METÀL BINDER 19NM Und 2A

MFITA,I- BINDER 25nM ünd 2A

DEDOR METÀL BINDER 3 2mÍ Und 2A

DEDOR METÀL BINDER 41!rül Und 2A

RENDEDOR METAL BINDER 51mÍl und 2

15 LOCO AUTO ADESTVO 38X51 Und 204

16 AUTO ADES rvo'76x102 und 2AA
2ADE ISOPOR 5 omÍl Und

und 2t)

500
Und 2AA

Und 100

22 DES PRO 6,5 C/ 50 UNIDADES Pct 50
Und 100

und 1000

25 CAPA DURÀ 1OX1 Und 200

RNO CAPA DURÀ 15X1 Und

ULADORÀ DE MESA IA 12DG und
cx 1

CÀ PONTA EINÀ 0.7 C /5 CX 1

ÀZUL

ETÀ ES CA PONTA EINA O. '7 c/5 cx 10

VERMELHA

PA P/ EN À4C 10 Pct 5

aÀ cÀPÀ P/ ENCADERNAEÁO À4 C/ 100 Pct 50

1 EACE C/100f1s CX 2A

34 INA COIORSET 48X66 CORES S ORT]DÀS und 800

COMUM x CORES ORT I DÀS ünd 00
.--J...

80TOL] N GUACHE 'i I 6 6 Und
30TOLINA MlCROONDULADÀ 50x80 Und

38 TOLINÀ I,AM]NÀDA 48 /60 CORES SORTIDÀS Und 20

NÀ ESTA}4PADA 48X66 und 300
15CX0ôündPS GALVANIZADO 2/O40

4l c IPS GÀLVÀNIZÀDO 3/O C /s 0und cx 15

r\. l

\



46
4l

51

52

53
54

55
56
5',i

6

6L

64

65

CX 15

CX i 5

Und 2

Und
CX 0

CX 200
250{8 CO Und

'74
49
50

Und
und 300

100Und

SILICONE lOOG Und

L QUIDO 18ML Und

coLoRlDO 12X30 und

100
2Aa
100

TICO 1KG Pct
SÀCO 2OOX2 8O MÀDEI RÀ Und 3000

PE SÀCO 229X324 MADE 1!{A Und 6000

58 PE SACO 240X34 O MADEIRÀ Und 5000

59 sÀco 2 60x 60 MÂDEIBÀ Und 2500

SÀCO 162X22 9 MÀDEIRA Und 2AO

100LOPE SÀCO 31OX41O MADEI RÀ und

62 E SACO 2OOX28O BRÀNCO Und 300

63 SACO 22 9X324 BRÂNCO Und 600

PE SÀCO 240X340 BRÀNCO und 500

OPE SÀCO 2 6OX3 60 BRÀNCO Und 2500

PES L 62X229 BRANCO LTNCl 2000

PE SÀCO 310X410 BRÀNCO
.Jnd 1000
Und 1000
und 20

?0 und 20

'71 P TU],À EXTRÂTOR GRÀMPO GALVÀNIZADA Uüd 10

CX A

ctt 10

TRO CORES DIVERSÀS MT

IC O MESA 5X8 Und
-16 I IO MESÀ 6X9 und

Und

100
10

10
100

18 A ADESIVA DE SOLO ZEB

4 8M}i{3 0MT

ITÀ ZEBBÀDÀ PARÀ

VÀ" 48MMX3OMT

Und 10

10

10

und

8! TÀ DE CETIM NO 17MM C /10MTS

1

e2

und
Und 10

und 8

und 30
83

Und 2A

2A
84
65

und
Und 8C

TA DUPLA EÀCE 12MMX3OM Und

A DUPLÀ EACE 16M}',{3OM und

FITÀ DUPLÀ EÀCE 19MMX3OM Und

ITÀ DOREX 12MMX 3 OM ünd

IT]LHO C/5OM SORTIDO Rl.

o CONT NUO 1 C 2 50 OFLS CX

100
100

80
100
15

1

O CONT 2 VIÀ C/1. OOOELS

o LÀB.2CX C/2. OOOELS

DE CERÂ C/ 12I
96 TER ESCOÍ,AR 5OOG

BASE DE METÀI PEQ P /2 0ELS91
BASE DE METAL Ío P ELS

BASE DE METAL GRANDE P /lOOFLS99
OR BASE DE META], I NDUSTRIAL100

CX 1

1CX

CX 30

PCT 3

UND l
UND 40

UND

1UND

CX 50

CX

CX

CX

20

26/6 C/5044 100
4

TRILHO MÀXXI C/lOUND
TRILI1O META! C 5OUND

IDENTIEICÀDOR C/C],I PS C

À PÀPÉLÀO CX CARTONADA DIV.DE

DE OUEBRÀ CABEÇÀ PAP ELÃO CX CÀRTON

IV.
15 DE COR MADEIRÀ C /12109
IS GRÀFITE PRETO N"2 C/144
IS HIDROCOR C/12

CX

UND 20

UND 20
2.UND

CX 80

cx l2a
400CX

I]ND 30IS MÀRCÀ TEXTO
UND 300

ÚND 100

42 CI,IPS GÀLVÀNrzÀDo 4/0 C/5ound
43 IPS GALVÀNIzÀDO 8/A C/25ur.d
44 OLA BBÀNCÀ 9OG

45 BRANCÀ 1KG

CO],ORI DA C/4
GLITER C/4
DE ISOPOR 9OG

DE OSOPOR 9OOG

EM BÀS 2Ac
ICA 3D

CONVITE 90 162X22 9 CORES

TILETE ESTREITO
STlLETE LÀRGO

Nô 1 À4 288,5X20 c/25f\s
EÀ]'{ILIÀ C/7 PERS.

TÀ ÀDESÍVA DEMARCAÇÃO DE SOLO CORE

lDAS PRIMÁRIAS 48MMX3OMT

TA CREPE 19MMX5OM

TÀ CREPE 3 6}OO'(5OM

]TÀ CRXPE 5OMMX5 OM

ITA CORRETIVA 5MMX6M

ITÀ DE EMPACOTÀMENTO 45MI''{4

TÀ DECORÀTIVA 15MMX3OM

23 /L c 1000
1,06/ 6 C/1004

113 PIS P/ QUADRO BBÀNCO

6T

6A

69

'14

15

11

19

86

0

I
2

9

9

9

9

98

94

95

101
L

103
10
105
106
L0l
108

110
111
172

114 IS P/ RETROPRO.TETOR 2.0
VEL



116

124
121

t24

126
121
r2E
729

1

131 PÀPEL CREPOM 48X2, OO

t32 PAPEI, LAMINÀDO 48X60
133
134
135

136

141
742
143

145
t46

148
149

15

t5 6

165
166 DE ISOPOR 1OMM

761 DE ISO 15MM

16 PLÀCÀ DE ISOPOR 2OMM

769 DE ISOPOR 25MI4

DE ISOPOR 3OMM170
111 LACA DE EVA FÀNTASIÀ 40x60L
112
t'13

LÀCA DE EVA 4OX6O

LACA DE EVÀ GLÍTER 60

DE EVÀ 90X180

BRÀNCO DE I4ADEIBÀ 20 0x120
ADRO BBÀNCO DÉ MÀDE]RÀ 25OX12O

714
t75
1l6
1',71

178

180
181

UND 5C

10
2AA

2CUND

UND

UND

200UND

UND

CX

91

130

s 2ôxL5
ELS

rco c/100ELs

ALITO CHURRÂSCO C/5OUND

115

125

11?

119
118

122
123

A4 BRÀNCO 75G C/sOOELS 21

CAMURÇÀ 4OX6O

ÀPEL 60(G 66X96
APEI,4OKG 66X96

SÀ DE MODELÀR C/ 12

TERIAL DOURÀDO 611PÇS

DEDOS 12G

C/lOOUNDALITO PI

IMPÀDOR P/ QUÀDRO BRÀNCO 6OML

IVRO DE PSICOT

IVRO DE H]STORINHÀS ]NFÀNT

IVRO DE PROTOCOIO C/lOOELS
IVRÔ DE PONTO C/IOOELS

VRO DE ATA C/10

150

50
300

I

PCT

UND

UND

100
PCT 1

UND 180
r80UND

RS 6000
200UND

UND 200
UND 200
UND 2AO

200
'L2A

120

UND

PCT

PCT

PCT

\20
UN L) 400
UND 300

300PCT

2s0UND

UND 400

ÀPEL COLOR SET À4 ?5G C/z FLS 21 0x2 97

1

C/ TR]LHO PLÀSTICA

ADESoC AUTO

A4 1 coloRrDo c/ 100FLS 210X291

5OE],S

140
139
138

A CATÁLOGO C/sOTLS

EL 48X60
EL A4 18OG C/sOFLS

ÀPEL

Í, MADEIRÀ 66X

PEL DE PRESENTE 5OX6O

TÀ ÀZ LOMBO LÀRGO

rvo 130G

UN I] 50
UND 1000CO EINATICA C,/

400UNDCA C/ ICO 1]MM144 ÀSTÀ
400UND

UND

UND

400
100

UND 500
5CUND

741

Trco 4 0ra,1ÍcA c/ÀSTÀ

STA SANEONADA À4 C/l DV

ÀSTÀ P TICO 3OMM

ASTÀ SUPENSÀ MEMORIZÀDA

DRIVE 16GB

CA C/

UND

cx
100

50

-T
UND 40

DRÍVE 32GB
coloRrDo c/ 100

BASE DE METÀT, P/2OFLS
BÀSE DE T{ETAL P/6OETS

150

t52
151

UND

PCT

2A

50154 ]],HA ALCÀLINA ÀÀ c/4
PCT 50

100UND
ILHA AI,CALINÀ AÀÀ C

INCEL ÀTÔMICO CORES
155 /4

100UND

UND 100
100
100
100

UND

UND

UND

100
50

UND

UND

50]STOLA CO],À OUENTE GFÂNDE 4 0w

INCEL ESCOLÀR CHATO N 10

TNCEÍ, ESCOLAR CHÀTO 18

157

t64

158

163
162
161
160

OUENTE PEQUENÀ 1OWlST

LÀCÀ DE ISOPOR 5MM

NCEL ESCOLAR CHATO N"O

ESCOLAR CHATO

ESCOÍ,AR CHATO NÔ8

INCEL ESCOLÀR CHATO NO 12

UND

UND 100
100UND

100UND

IUND 100

LTND 100
UND 100

2AOUND

UND 900
UND

UNf
UNDLICOGBÀNDE EI1

500
30

15

UND

30UND

UND 2A r\UND 1500
ÀDRO DE AVISO DE MÀDE]RÀ

t]9
070xL

EIL COLÀ QU ENTE EINA
UND 1500

500UND
'üND

wfi
300

30UND

600UND Z\
100UND

UND 2AO

EI], COLÀ OUENTE GROSSÀ

sTl

lNTÀ P/TECÍDO 3?ML

TRÀNSPÀRENTE 3O CM

INTA P/OUADRO BRÂNCO 5 O OM],

I

ESOURA 21CM TNOX IT coC

CORESESTOJO5Ml- c/1NI T GUÀCHE

Ài,IONSS1IF PROECOTÀRDEOUR-A

OURA ESC S /PONT INOX C/CABO P184

185

189

186

188
187

GUÀCHÉ 25OML

13CM

O TRÀNSPARENTE 6OX9O

2AACX

1

1C

UND

UND

183



190
191
\92
193
194

TTNTÀ P/TECTDO 25OML

TINTA P/ÀLMOFÀDÀ DE CÀR]MBO 4OMI
TINTA P/ PINCEL ATÔMICO 4OML

TINTA P/ PVA lOOML SORTIDO
TN'I 4OG CORES DIVERSÀS

50
100

50
100

5000

UND

UND

UND

UND

MT

VALOR TOTAL DA PROPOSTA _ R§

CNPJ

de dê

Rêsponsáve I

PRAZO - ltem 5.0:
PAGAMENTO - Itêm 18.0:
VALIDADB DÀ PROPOS?A - Ítem 8.0:



1

ESTÀDO DÀ PÀXÀIBÀ
PREITÍTI'RÀ MTJNICIPÀ]" DE MOGEÍRO

COMISSÀO PE R},ÍANEMTE DE LICTTÀÇÀO

ÀNEXO II - PRTGÁO PRESENCIÀT N. OOOO5/2022

MODELOS DE DECLÀRÀÇÔES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOOA5/2A22
PREEEITURÀ MÚNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

O proponênte acima qual-ificado declâra ter conhecimênto e

respectivo instrumento convocatólio e submêter-se as condiÇóes

0 - DECLARÀÇÃo dê cumprimento do disposto no Art. 70, lnciso xxxlÍÍ, da CE

da Lei 8.666/93.

O proponente acima qual-ificado, sob penâs da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 70 inciso
XXXIII da ConstituiÇão Eederal, Lei 9.854, de 27 dê outubro de 1999, declara não possuir em seu
quadro de pessoal, funcionár:ios menores de dezoito anos êm trabalho noturno, perigoso ou
insalubre ê nêm mênores de dêzesse].s anos, em qualquêr trabalho; podendo existir mênorês, a

pa.tir de quatorze anos, na condição dê aprendiz nâ forma da IêgislaÇão vigentê.

2.0 - DECIÁRÀÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respêito
licilação.

participaÇão na

Art. 27, Tnci so

a

3.0 - DECLARÃÇÃô de submeter-se a todas as cIáusulas e condiÇões do correspondentê instrumênto
convocatólio.

EOLHÀ O1/O2

aceitar todas as c1áusulas do
nele estipuladas.

Conforme exigência cootida na Lei 8.666/93, Àrt. 32, §2o, o proponênte acima quâlificado, declara
não haver. até a presêntê data, fâto impeditivo no que diz !êspeitô à habilitaÇão/partlcipaÇão
na presentê licitaÇão. não se encontrando êm concordata ou estado fafimêntar, estândo cientê dâ

obalgâtoriêdade dê informar ocorrêncj.as posteriorês, RessaIta, ainda, nâo estar sofrêndo
pênalidade dê declaração dê idoneidade no âÍüito da administraÇão Fedêra1, Estadual, Municipal
ou do Distrito Fedêral, arcando civil e criminalmentê pela pre§êntê afilmaÇão'

Local ê Data.

NOME,/ÀSS INATURÀ/CARGO
Representante legal do proponênte.

oBSERVÀÇÃO:
AS DBCLÀRAÇÔES DEVERÃO SER ELABORÀDAS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO IICITANTE, QUÀNDO EOR O CASO.



EALHA A2/02
RET. : PREGÃO PRESENCÍAL N. AOOO5/2A22
PREEEITURÀ MUNTCIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLÀRAÇÃo de elaboraÇáo independente dê proposta.

(identlficaÇão conplêta do rep!êsentantê do licitante) , como lepresentante dêvidamente

constituido dê (identifj-cação completa do Iicitante ou do consólcio) , doravantê denomlnado

(licitante/consórcio) , para fins d; disposto no item ?'5'1' do Edital do Pregáo Presêncial no

OOAO5/2022, declara, sob as penas da tái, em êspecial o art' 299 do códiqo Pênal" Brasileiro'
gue :

a)apxopostaapresêntadàparapalticipardoPrêgãoPrêsencialn"aaoos/2022foiêlaboradade
manei;a indepenàente pelo licitãnte. ê o conteúdo da proposta nãÔ foi' no todo ou em pattê'
direta o ind.iretamentê, informado, discutido ou recebido de quafquer outrÔ participantê potencial
ou de fato do pregão presencial r\" OOOO5/2022, por qualquêr rneio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção dê aprêsentar a proposta elaborada para participar do Ptegáo Presencial no

OOOO5/2022 náo foi infomaaa. discutiaa ou recebida dê qualquer outro participante potencial ou

de fato do Prêgáo Presencial n" 00005/2022, por qualquer: meio ou por qualquer pêssoa;

c) que não tentou, por qualquer mej-o o

outro participante potencial ou de fato
ôrt não da rêferida licitaÇão;

!1 por qual-quer pessoa, influir na dêcisão de qualquêr
ao erelao Presência1 n" Oaoo5/2022 quanto a participar

d) que o contêúdo da proposta apresentada
não sêrá, no todô ou em paltê, direta ou

outro participantê potencial ou de fato do

do objeto dà teterida lici!aÇào;

para pârticj-par do Prêqão Presêncial n" 00005/2022
indi.eia^ente, comunicado ou discutido com qualquer
Pregào Presêncial n' 0OOO5,/2022 antes da adjudicaÇão

e) que o conteúdo da proposta apresêntada para patticipaçâo do Pregão Presêncial- í' 00005/2022

nãofoi,notodoouenparte,diretaouindiretamente,discutidoourecebidodequalquer
intêqiânte da Prêfeitura l'tunicipal de Mogeiro antes da abertura oficial- das propostas' ê

f)queestáplenamentêciêntedotêoredaêxtensãodestadeclalaÇâoequedetémplenospoderes
e informêÇões Para firmá-Ia.

Locaf e Data.

NOME,/AS S INÀT IRÀ/ CÀRGO

Representante 1ê9a1 do proponentê

OBSERVAÇÃO:
ÀS DECLÀ.RÀÇÕES DEVERÀO SER EI,ÀBORÂDAS EM PÀPBL TÍMBRÀDO DO LÍCITANTE' QUANDO EOR O CASO

\



ESTÀDO DÀ PÀR,ÀIBÀ
PREFE ITI'R,A MUNICIPÀT DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LTCITÀÇÃO

ÀÀrExo fIÍ - PP.EGÃO PRESENCÍÀr N" 00005/2022

MODELOS DA DEC- ARAÇÀO DE REGJLARTDADL - HÀBIL]IAÇÀO

REE.: PRBGÃO PRESENCIAL N" OOOA5/2A22
PREEEÍTURÃ MUNICTPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

Local e Data.

OBSERVÀÇAO:
A DECI,ARÀÇÃO DEVERÁ SER ELABORÀDÀ EM PÀPEL TIMBRADO DO T,TCITANTE. QUANDO EOR O CASO.

NOME /ÀSS INATURA,/CARGO
Reprêsentante 1ega1 do proponente.

1.0 - DECLARÀÇÃO DE REGULARIDADE para habilitaÇão prêvisto no Art. 4o, lnciso vII, da Lei
10.520/02.

o proponente acima quallficado, declara, em cÔnfolmidadê com o disposto no Art. 4ô, Inciso vII,
da Lei 10.520,i 02, que está apto a cumprir plenamênte todos os rêquisitos dê habilitaÇáo exigidos
no respectivo instnrmento convocatório que lêge o cêrtame acima indicado'

N

X



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREEEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMÍSSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÂO

ÀNEXO rv - PRIGÀO PReSENCTÀj, No 00005/2022

MINUTA DO CONTRÀTO

PREGÃO PRESENCÍÀI N" 00005/2022
PROCESSO ÃDMINÍSTRÀTIVO N' PP OOOO5/2022

CONTRÀTO N": ..../...-CPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREEEITURÀ MUNICIPAL DE

MOGEIRO E ., PARA FORNECIMENTO CONEORME DISCR]MINADO NESTE

TNSTRUMENTO NA FORMÀ ABAIXO:

pefo presente instrumeDto de contrato, de um lado Prefeitura Municipal dê Mogeilo - Àv.
presidente Joáo pêssoa, 4? - Cêntro - Mogêiro - PB, CNPJ n" 08.866.501/0001-6?, ne§te ato
lêpresêntada pê1o Prêfeitô Àntonio José Fêrreira, Brasileiro, solteiro, Empresalio, Iesidentê ê

domiciltaao ,,à sitio pintado dê Cina, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, cPE no 840'199'644-91,
carteira de Idêntidade n. 3360118 SSPPA. doravante simplesmente CoNTRATANTE, e dÔ outlÔ lado

.., CNPJ no '"'" ' , neste âto replesentado
por .... residenle e domiciliado flà ....,
êpr ,r. . carteira dê Identidade oo . . . ., doÍavante simplesrdentê CoNTRÂTÀDO. decidiram
is partes contratantes assinar o prêsente contrato, o qual se regerá pelas c1áusulas e condiçóes
seguintes:

cúusuI,À PRTMETRÀ - Dos EoNDÀIríENlos :

Este contrato dêcorre da licitaÇáo modalldade Pregão Presenciat n' 00005,/2022, processada nos

termos da Lei rederal n. 10.520-, de l.? dê Julho de 2002 e subs idiariamênte a Lei Federal n"

8.666,dê21de.]unhode1993;LêiCornplêmentarl:16723,de14deDêzêÍürode2006;Decreto
Municipal n. 016, de 10 dê Novehbro dê 20õ6; e legislação peftinentê, consideradas as altelâÇões
posteriores das rêferidas normas.

cúusul,À sEcutlDÀ - Do oB.lETo:
opresêntecontratotemporobjêto:coNTRÀTAÇÃoDEEMPRESAPÀRÀFoRNECTMENToDEMÀTERTALDE
EXiEDIENTE E PAPELARIA PARÀ PRETEITURÀ MUNICTPÀL DE MOGEIRO.

ofornêcimentodeveráselexecutadoligolosamêntedeacordocomascondiÇõesexpressasneste
instllmenLo, proposta apresentada, elpecificaçÓes técnicas colrespondentes ' processo de

licitaÇão nodalidade Pregão Presêncial ;" 00005/2022 ê instruÇóês do contratantê' docrmentos

es§es que ficam fazendo paltes integrantes do prêsente contrato' j-ndependênte dê transcriÇão; e

será realizado na forma parcelada'

CIáUSuI,À TERCEIRÀ - DO '\,âI,OR E PBEÇOS:

o valor total destê contrato' a base do preço proposto' é de R§ "' ("')'

crÁusuÍ,À QgÂRIÀ - DO RBÀ.fUSrÀldENTO EM SENTTDO ESTRTTO:

Os p reÇos 
-cont ratâdo s sáo fixos ê irreajustávêis no prazo de um ano'

oãr,i.o'ao prazo de vigência do contrato e mêdiante solicitaÇão do contratado, os preÇos poderão

sofrer lêâjuste após o intêrregno de r'm ano, na mesma proporÇão da varlaÇão velificada no IPCA-

IBGE acumulado, tomando-sê poriu". o mês dê âpresentaÇão da respêctiva proposta, êxc1us ivéiltentê

paau "" oftlquçoes iniciadas e concluÍdas após a ocorrência da anuâ1ldade'

Nos rêajustês subsequêntês ao primêiro, o interregno minimo de um ano sêrá contado a partir dos

efêitos financeiros do últlmo rêajustê'
No caso de atraso ou nao aivuiqaçal do indicê de rêajustamento, o cootlatantê pagará ao Contratado

a importância calculada pela úitima wariaçâo conhecida, Iiquidando a difêrençâ corlespondentê

tãologosêjadivulgadooíndicedefinitivo.EicâoCootratadooblígadoaaplesêntarmêmóIiade
"àtcrllá 

..fã."rrte aà reajustamento de prêÇos do valor rêmanêscente, sêmple que êste ocorrer'
Nas afêriÇóes finais, o inàice utilizaào parâ reajuste será' obriqatoriamente ' Ô dêfinitivo'
caso o iôdicê estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma náo possa

nais ser utilizado, será ad;tado, e; substituiÇâo, o quê vier a ser detêrminâdo pêIa legislação
entào em vigor' - N
Na ausência dê previ'são 1egaI quanto ao indice §ubstituto' as partes êIegêrào novo hàdice

oficial, para rêalustamento do Prêço do valor remanescênte' pot 
^tio 

de têrmo aditivo \\,
o reajustà podêrá ser realizado por apostilamento' \l§



cúusurÀ eurNTÀ - DÀ DorÀçÃo:
As despesas correrão por conta da seguiote dotaÇão, constante do orÇamento vigêntê:
Recursos Próprios do Municipio de Mogêiro: LEI MUNICIPÀL 358/2A27 02.010 GABINETE Do PREFEITO

02.O2o SEc. ADMINÍSTRAÇÃo E PLÀNEJAMENTO 02.O3O SEC DE EDUCÀÇÃO, CULTURÂ. ESP, LAZER E TURISMO

02030.12.361.1004.2015 MÀNUTENCÀO ADS ÀT]VIDÀDES DO PDDE 3.3.90.32.00.00 MÀTERIAL PÀRA

DTSTRIBUIÇÃo GRÀTUrTÀ 02.O4O SEC. MUNIcIPAL DE SÀÚDE/EMs 02.050 SEC. DE ACAO SoCIÀL/rMAS
O2A5O.Oe.2$.2A08.2940 MANUTBNÇÃo DAs À1IVIDÀDES Do CoNSELHo TUTELAR 02.060 sEc DE IND. coM.
COMPRÀS E TRÀNSPORTES 02.OIO SEC. AGR1C. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU 02.O8O SEC. DE INDUST.

COMERCTO E INFRA ESTRUTURA 02.140 SEC DE EfNANÇAS 3.3.90.30.00.00 MÀTERIAL DE CONSUMO

CLiÁUSU,À 9EXTÀ - DO PÀGÀI.íENTO:
O pagamento será efetuado mediantê processo regular e êm observâocia às normas e procêdimentos
adotados pelo Contratante, da sêguj-nte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados
do periodo de adimplemento.

cTÁUsu,À gÉÍÍMÀ - DO PRÀZO E DÀ \AGâÀICIÀ:
O prazo máximô de entlêga do objêto ora contratado,
hipóteses previstas no Art. 57. S 1', da Le! 8.666/93,
da êmissão do Pedido dê ComPra:
a - Entrega: Imêdiata.
A vigência do presênte contrato será determinada: até
considerada da data de sua assinatura.

que admite prorrogaçáo nas condlçôes e
está abaixo indicado e será considerado

cLÁugULà OITÀ\IÀ - DÀS OERIGÀÇôES DO COTTTRATÀNTE:

a - Efêtuara o pagamento relat.ivo ao fornecimênto efet.ivamente reali2ado, de âcordo com as

lespêctivas cláusulas do presente contrato;
b - proporcionar ao contratado todos os neios nêcessários pala o fiê1 fornecimento contlatado,
c - Notiflcar o contratado sobre qualquer iriegularidâde encontrada quanto à qualidade dê produto
fornecido, exêrcendo a mais ampla ê complêta fiscafizaÇáo, o quê não eximê o contlatado de suas

rêspons abi I idades contiatuais e legais;
d j Designar lepresentantes com atribuiçóes de Gêstor e Fiscal destê contrato, nÔs termos da

norma vigente, especialmênte para acompanhar ê fiscalizar a sua exêcuÇão, Iespectivamente,
permitida a contratação de terceiros parà àssistência e subsidio dê informaÇões pertinentês a

essas atribuiÇóês.

clÁUguÍ,À NONÀ - DÀ§ OBRIGÀÇõÊS DO CONTRÀTÀDO:

a - Executar devidamente o fornêcimento descrito na Cláusula correspondentê do prêsente contrato,
dêntro dos melhores pârâmetlos dê qualidade estabêIecidos para o ralno de atividadê relacionada
ao objeto contratual, com ob§ervância aos plazos êstiprllados;
b - Rãsponsabilizâr-se por todos os ônus ê obrigaÇões concêrnentes à legislaÇão fiscal, civil,
tributá;ia e trabalhista, bem como por todas as dêspesas e compromissos assumidos, a qualquer

título,per:antesêusfornecêdoresÔutelceirosêmrazãodaêxecuçãodoobjetocootratadoi
c - Mant;r preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contlatante, quando da exêcuÇão do contrato'
quê o reprêsênte integralmentê em todos os sêus atosi
á - perrnitir e facilitar a fiscalização do Contratante devêndo prestar os informês e

esc l a.rec i mentos soI i ciEados;
e - sêrá rêsponsáveI pêIos danos causados diretamênte aÔ contratante ou a terceilos, decorrentes
dêsuâculpaoudofo!lâexecuçáodocontrato,nãoexcluindoourêduzindoessaresponsabi]idade
a fiscalizaçâo ou o acompanhamento pelo órgão interessado'
f - Não cedér, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumênto, sem

o conhecimênto e a devida autorizaÇão êxpressa do Contrâtantê;
q I }{urrt"r, durante a vigência do contlato, em conpatibilidade com as obrigaÇôês assumidâs'

iodas as condj-Ções de habilitaÇão e qualificaçào exigidas no respectivo processo licitatório'
apresêntando ao Contratante os documentos necessârios, semprê que solicitado'

o final do exercicio financêiro de 2022'

pac
conf

crÁusuÍ,À DÉcI!íÀ - DÀ À!TERÀçÃo E REscrsÃo:
Estê contrato podêrá sêr alierado com â devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante

ou por acordo êntrê as partês, nos casos previstos no Àrt' 65 e será rescindido' dê p1êno

airáito, confomê o disposto oos Arts' 'l'7, 18 e 79, todos da Lei 8'666/93'
o Contratado fica obrigadÔ a acêitar, nas mêsmas condiÇóês contratuais, oS acIéscimos ou

suprêssÔesquesefizeremnascompras,atéorespectivo]imitefixadonoArt.65,§1.daLei
a-666/93, Nenhum acréscimo ou supràssão poderá êxcêder o 1lmite estabelecido, salvo as suprêssões

rêsultantês de acordo cêl-ebrado entre os contratantês'

CIÁUSuI.À DÉCN{À PRIT,G IRÀ - DO RECEBNIENÍO :

Exêcutado o presentê contraEo e observadas as condiÇões de adimplemeÀto das obrigaÇôês

ôs procêdimentos ê prazos para leceber o seu objetÔ- pelo Contratantê obedece!áo'

.."À, à" disposiçôes dos Àrts. '73 a'76, da Lei 8'666/93'

s

CIÁUSuI,À DÉCI},TÀ SEGI,IIDÀ - DÀS PENÀUDÀDES :

À ...,,"" injusta êm deixa! dê crnnprir as obrigações assumidas ê preceitos l-egais, suielta
Contratado, garantida a prévia defesa, às sêguintês pênalidades previstas nos Arts 86 e 87

Lei 8.666193: a - advertência; b multa de nora de 0,53 (zero vírgula cinco por cênto) aPli
sobre o valor do contrato por diê dê atraso na entrêga. no inicio ou ná execução dÔ objêto
contratado;cnultadeloB(dêzporcento)sobreÔvalorcontratadopelainexecuÇãotota

ráo
,da
cada
ora

lou



parcial do contrâto; d - simultanêamênte, qualquer das penalj.dades cabívêis fundamentadas na
Lei 8.666/93 e na Lei La.520/02.
Sê o valor da multa ou indênizaÇão devida não for: rêcolhido no prazo de 15 dias após a comunicaçâo
ao Contratado, será autonaticômente descontado da primeira palcela do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrêscido de juros molatório§ de 1g (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrâdo judicialmente.

crÁusur,À DÉcÍMÀ fERcErBÀ - DÀ coü{PENsÀÇÃo FrNÀrÍcEÍRÀ r

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos têrmos deste instrumento, ê desde que o Contratado
não tenha concorrido de algr]ma forma para o atraso, será âdmitida a compensaÇão financeira,
devida desde a data Limitê fixada para o pagamênto até a data correspondente ao êfêtivo pagamênto
da parcela. Os êncargos moratórios devidos êm razão do atraso no pagalnento serãô calcul-ados com
utifizaçãodaseguintefórmufa:EM=NxVP,I,onde:EM=encaigosmoratórios;N=nunerode
dias eotre a data prevista para o pagamento ê a do efetivo pagamento; vP = valor da palcefa a

ser paga; ê I: indice de compênsação financeira, a§sim apurado: I = (TX + 100) + 365, sêndo TX
: percentual do IPCÃ-IBGE acumulado nôs úItimos doze meses ou, nâ sua falta, um novo indice
adotado pelo Governo Pederal que o substitua. Na hipótese do rêferido indice estabelecido par:a
a compensaÇâô finaocêira venhâ a sêr extinto ou dê quaLquêr forma náo possa mais sêr ut.ilizado,
será adotado, em substituiÇão, o que viel a ser determinado pê14 fegislaÇâo então em vigor.

crÁusur,À DÉcn{â. Qt ÀRrÀ - Do FoRo:
para dirimir as questões dêcorrentês deste contrator as partes êIêgem o Eoro da Comarca de
Itabaiana.

E, por estarem dê pleno acordo, foi lavlado o
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

prêsênte contrato em 02(duas) vias, o qual

Moqeiro - PB,

PELO CONTRÀTANTB

de dê

PELO CONTRÀTADO


