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PREFEITURA MUNICÍPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENÍE DE LICITÀÇÃO

EDITÀI - Licitação
PRoCESSO ÀDMINISTRATIVO NÔ PE OOOO3/2022

LrcrrÀÇÃo N". oooo3/2022 
-

I4ODÀL.LDADE: PREGÃO ELETRONICO

CRITÉRIÔ: MENOR PREÇO

Órgâo Realizadol do certame:
PREEEITURA MUNICIPÀL DE MOGEIRO

AV. PRESTDENTE JoÃo PEssoA, 47 - cENTRo - MoGEÍRo - PB'

cÊp: 58375-ooo - É-mair: ri"iau""À*ãó.i toGuol. com. brl compras. cotacoes !Q outfook ' com - Tê1': (83)

32667033.

oÓrgãoRealizadoldoCeltameacimagualificado,inscritonoCNPJoS.S66.50l/0001_6],doravante
denoúinâdo siEPI.aú.Dtê o*i- tot"u púnti(:o putu conhecimento de quantos possam interessar que

fará realizar através alo Pregoeiro Oficiaf' ass€ssorado por sua Equipe de Àpoio' §ediado no

êndereÇo acima, às oe,óõ-'hotau do dia lg de Ab;il de 2022' por meio do site

https | / /w!íw ' portataeconpraspubii"u" ' (:o^ 
' f' ' IicitaÇâo na modalidade Pregão no oO0O3/2022' na

forma elet!ônica, com critério dê jurgamento rnênor preÇo por item. ê o folnecinênto realj-zado

na forma parcelada; tudo de acordo com este instrr.nnênto á em obserwância a Lêj. Fêderaf n'10'520,

de 1l de Julho de ZOOZ e sulsiaiariamênte a Lêi Eêderal n" 8'666' de 21 de 'lunho de 1993; Lei

complementar n' 123, dê 14 de Dezembto de 2006; Decleto fedêral n' 10'024' dê 20 dê Setembro dê

2AL9í e legislaÇão p.ttit't"it, consideradas as alteraÇóes posteliores das refêridas normas;

conforme os critérios . p.oããa:.^"rlao" a seguir defj-nidos, almejando obtêr a melhor proposta

para: coNTRATAÇÃo DE EMPRESA ,ano r,o*,ouc,llo*io or uatenler, DE coNsTRuÇÃo PARA BSTE MUNICIPIo'

Datâ de abêrtura d! leaaão Públicã: ]'9/O4/2O22' Eorário: O8:OO - horário dê BEasíliâ'

Data para inicio da r.". a"-r""tã"' igtoq/zozz' Horário: 08:15 - horário de Brasllia'

l,ocal, https: / /vrvíw. portaldecompraspublicas ' con ' bl

i:l:i1"3?fr1? objeto da presente liciraÇáo: coNrRÀrÃÇÃo DE EM'RESA pARÀ F.RNECTMENT. DE MÀrER,AL

DE CONSIRUÇÃO PARÀ ESTE MUNICIPÍO'
1.2.4s espêcificaÇões do ãf:ãto ol:u Iicitado - qxantitativo e condiÇões -' êncontram-§e

devidamentê detalhadas "" ";;i;;;";t;t" 
r"t^o-at Reierência - Anexo r destê instrumento'

1.3.4 licitaÇão será dividiaa àm itens' conforme tabela constantê do Termo de Refêrência'

facultando-sê ao licitantê J parfl.ipaçao en quantos itêns forên de seu intêresse'

1.4.o critério de julgaroentà adotado será o mênor preço unitário do item' observada§ as

exiqênciâs contidas neste instrumento e seus un"*ot q"'lto às especificaÇões do obiêto'

1.5:À contrataÇào acüna a""..-l-á !,]. ".rá 
processada nos têrmos áeste instruarento convocatóIio'

espêcificaÇôês técnicas e inforrnaÇões complementares que o aconpanhan' quando for o caso'

iustifica-se: pera necessrdJá au J..ria. efetivação de cornpra para suprj'r dêmênda êspecifica -

CoNTRATAÇÃO DE EMPRESÀ 
"^"O-- 

rô^or""ror"NTo DE MÀTERIa], oe cotlsrnuçÂ.o PARÀ ESTE MUNICIPIO -

coosiderada oportuDa t itp'"""i"ái""1' bt^ to^o relevante medida de inte!êsse púbIi'co; e ainda'

pela necessidaa" at at"t"-1'oft'l*"']to d" aÇões cootinuadas paÍa a promoÇão dê ativldades

nôrlinên1-ês- visândo à ,u*i^l-rãiãà- áo" lecursos em rer-aÇão uo" obi.ti,ro" proqramados, obsêrvadas

::':il:'J:;;;"""';;;;"-á;;i;id;nas rerramentas de praneiamênto aprovadas'

1.6,Na !efe!ida contrataçáã será concedido tratamento diferenciado ê simplificado para as

Microemprêsas ê Ernpxesas oá"'"q-uÀo 
-t;ttà 

' nos lirni-tes previstos da Lei 123'l06' Todavia' serão

afastados os beneflcios u"tuiJitl:iao" nos Arts' 4'7 e 48' por estarêm presentes' isolada ou

s imultaneamente, u" 
"it'uçoJJ"p'iu-"-istu" 

tàs ittl"o" rr e rrr' do Art 49' todos do mesmo diproma

Iegal.

2.0.DÀ IT'íPUGNÀçÃO ÀO EDÍTÀ]' E DO PEDIDO DE ESCIÂRECI!'ENÍO

2.1.rnformaÇôes o, .".ru'u-()il*Ái* toutt esta licitaãáo' seráo prestados nos horários normais

de expêdiêntê: das OBt00 as 12:00 horas'
2.2.Quarquer pessoa - tiatãaá-à" 

"r 
itiiante - poaera imouqnar os termos do Editar dêstê certame'

se manifêstada por escrito ! ditigiau uo eregoeiro' atZ ó: ttrcs) dias útêis à dâta fixada para

abertura da sessáo Pública '
ãlã . À-i."p..ti". p.tiçao será aprêsêntada da se.guinte fÔflna:

2.3.1,Protocorir.rrao o otlóiiaii nos norarios dê- expediênte acima indicados'

seguinte enderêÇo: ot'' "t"JiJã"tu 
joào Pessoa' 47 - centro - Mogeiro - PB'

exclusivamente no

ESÍÀDO DÀ



2.4.Caberâ ao Pregoêiro, auxiliado Pelos responsávêi§ pela el'aboratl: 9t"t:-:3]ta1 e dos seus

anexos, decidir sobre a impugnaÇáo no prazo de até 02 (dois) dias úteis' contadÔs da data de

recebimento da impugnaÇão' ^r,, â rêâlizacão do certame.
2.5.Àcolhida a impugnação, sêrá definida e publicada nova data para a realizaÇão

2.6.os pedidos ae .sclattcilnl"tos referentes t ""t" 
pto""""o licitatório deverão ser enviados

ao Preqoeiro, até 03 (três; ;;" ;;;i;;utiott" i ãáta aesiqnaaa para abêrtura da sessão

"Ioiiã. 
*. ^.ã.itt.o"ito, 

excltrsivamente' da seguinte forma:

2. 6. 1.No endêlêço : https : / /hn"J!''' portaf decompraspubLicas' com' br; e

2.6.2.pe]o ê-mair: licitac.á.áqãii"e""L. "o^. 
br7.o*p.ut ' totacoes 0 outlook ' com '

2.?,o Plegoeiro responderá aos pedidos de escfarecimeiio" "o 
ptu"o de até 02 (dois) dias úteis'

contados da data de tete»i'n"X"t"o "#ü;;; ã-o-o-JtJ t*"l"itar subsldios formals aos rêsponsávêis

i:à:^:'i::;'":?:"t:""t"'"11"t"x'" i"o?""i.?;L'J;;;s serão divulsadas pelo slstema e vincula!âo os

i:;:i:':il:il.;.:"'y;:ài:::tã!'e"c1ur.ci^.,,tos nã-o suspendêm os prazos_previstos no certame'

2.10.A concessão d. efeito--sr.i-p";;r".;l^p"gnaçao e 
-mãàiaa 

exce-pcional e deverá ser motivada

iàiã'rrãqo.i.", nos autos do processo de licitaÇão'

3:l:13! },ffiTr?i"1§ 1"t".'"*^ffnecidos os sesuintes elementos que intesram estê Edítar para

todos o§ fins e êfêitos'
3:;:;.^^"ió i - tenrao DE REEER0NcTA - ESPECTETcÀÇÕEs;

ã.i:;.;N;i" rr - MoDELo DE DECLARÀÇAo - náo possuir no

3.1.3.ANEXO III - MINUTÀ DO CONTRÀTO '
a.i.o'.oiã"ta" do Edital poderá ser feita da sêguintê

quadro soci-etário servidor do ORC;

forma:

ã.à.r.;r"to ao Plegoêilo: gratuitamente; sites:
3.2.2.Pelos
wiJw.mogeiro.pb.gov.br/licitacoes; ww 'tce'pb'gov'br; https : / /wvw ' 

portaldecompraspublicas ' com ' b

!.

{. O.DO SUPORTE I,EEAI"

4.1.Esta licitaÇão regêr-se-á Pela Lei l:du-t^l- n' L0'520' dê 1? dê Julho de 2002 e

subs idiarlamente a Lei reae'rãr 'Je'6ee ' 
de 21 de 'runlo aã rúl; Lei conplementar n' 123' de 14

de Dezêrnbro dê 2006; ""tt?à 
'i"itrJ'n' 10'024' dt 

'õ 
ã" seterÍü'ro dê 2019; e 1êsislaÇão

Dêrtinente, consideladas ti-i'ittuiut" posterj'ores das refeÍidas normas; que ficam fazendo

:: : :::' I ;;:r'"";;;-a-.-Jà edi t 
" 
r' independênte de t rans c r i Ção'

s,o.Do PB,ÀZO E DOS RECgRsos oRçÀltlEtÍTÁRros. .^itado, conforme suâs caracEerísticas e as

:;i;!"m"TJ'J-'.,0"J'"0,: :f;ii:';'i'"';;i,"";;'"""::"":';::;';;;;";;i"-;J 8'666/s3' está abaixo

indicado e sêrá considêruao ã úriir da êmissáo do Pêdido de comprar

Entrega: rmediata'- - r- r^ ^^^-.r^ .^n as esoecificaÇôes dêfinidas no corrêspondente

;;:;í::1ri::l'.1'.:"":'Lã";T:T.'i'3ãiá33 i3-.:;.:iil-;'';;nã' '"Ãr'r"11o rocal para a

entrêga, obsêrvada u at*utá"- L ôottt"tidudt' t:::-^"; 
-rJt" 

nt sede do oRC Ôu em uma das

unidades âdministrâELvas' pot tf" indicada' que compóe a sua estrutura operacional'

'lê vioência do correspondên!'e contra!o "Jta 
dtt"trnit''udo: até o Íinal do exêrclcio

;:rx:iii,::.:d3J:"::::l::'ã:".i;":3'ã"::.":l'iãiàl"l3ll;.,o 
por conta da sesujntê doraÇào:

Recursos próprios ao urnic'iõ ãiosuiro, "., 
,u*r.iioi"ã\á tiói oz 'oLo-GABINETE Do PREFEITo

o2.o2o-sEc.DE oo",""'*"^áti" 'i'i*''''i'"*i" 
o''oto-tuô'oã 

"óúcocoo' 
cu""uno' ESP ' LAZER E ruRrsMo

02.04o-sEC' MúNrcrPÀt 'u 
'ioü'i*/'-*i o' ' oto-'"" ' '"" 

o"tãJ-ú'o" / n'íÀs 02'o60 sEC DÉ lND'

coM. coMpBAs E rBÀNSPoRTES ã'"' üo:tiô"k*i"' ''u'o-*"'itu' t-"to E PECÚ 02'o8o-sEc'DE rNDUsr'

coMERcro E ÍNFRA EsrRUru- ;;:;;ó ã"ó*o'o^to o" t'**çãt 
-J' 

' ' 
go ' :o ' oo ' oo l'Í'ArER1ÀL DE coNSUMo

e. o.ols couo:ÇóEs DE PÀRrÍcrPÀÇÀo

6, t. Poderão P
LicitaÇáo, e qu
procêdimênto r

articipar os Ínte ress
e estejam com credê
êgula! dêfinido Pe
cessário Para a leal

ados cuj o
nciamento regufar l
Io refêrido órgáo,

ramo de atividade seja comPa

uoto ao ORC, condiÇ
tlvê1 com o objeto desta
âopara obter, mediante

' êspeclfica. Ouma ,'senha de aces so'
tá disPonlvel no

endereÇo: https
6.2. o licitante deverá utilizar es

procedimênto nê
: / /www. PortaldecorÀPr

reiponder administrat

izaÇão do referido
aspublicas . com'br
sa ,'senha" para acesso ao

cia, nao significa sua ha

ha a Participar; etapa a s

bêrta a quaisquer i'ntêrês s

s da IegislaÇão vigeAte '
ados:
tê Edital e seus anexos;
resentação legal no Br
iva ou judicj-almênte;

credencianento, taÍüém es

sistêma ê1etrônico, sêndo que a

bilitaÇão automática em qualquê r
er cumPrida â cada certamê'simplês validad

P!êgão, na foma
6.3.A ParticipaÇ
e Enpresas dê Pê

6.4.Não Poderão P
6.4.t.Oue não ate
6.4.2.Estrange1ro
!êcêbêr citaÇáo ê

ou liquidaÇão;
6.4.4. Proibido

e no Prazo de vigên
êtetrôoica. quê ven

ão oeste certamê é a

gueno Porte, Dos têrmo
articipar os interes s

ndam às coodj"Çôes des
s que não tenham reP

ados, inclusive as MicroemP res as

asil com Poderês êxpressos Para

rdata ou êm Processo de dissoluÇão
6.4 .3. Que estêlam sob falência, concurs o de credores, conco

óês e cêlebrar contratos administrativos ' na forma da
s de ParticiPar de licitaç

à:?:lã:l: ::?:t::; ou conrrato sociar náo incluir o objeto desta

6.4.6.Quê se enquadrem "t" 
;t;o;;;-;;êvistas no Art' 9"' da Lei

licitaÇão; ê

8 -666/93.



6.5,É vedada a Paiticj-paÇão de entidades empresariais que estejam leunidas êm consórcio'
6.6.como condiÇão para participaçao no ereiáo, o licitaote deverá proceder' preliminarmente ' à

àevida "qualificação" rnediante o preenchimento, no sistema efetrônicÔ' de todos os campos

necessários e obrigatórios, tâis como:
;.ã,i.il. .*pr" oi requisitos estabelêcidos no Art' 3o, da Leí 123/06' estando' portanto' apto

a usufiuir do tratamento favorêcido êstabelecido nos seus Arts' 42 a 49' sendo quê:

ã.e.r,r.tio" itens exclusivos para participaÇão de microemprêsas e empresas de pequeno porte, o

,,áá .úpti.unto dos rêquisitãs ao rereriao artigo inpediiá a particlpaÇáo do ricitante nos

respectivos itens; e

6.6.1.2.Nos itens êm que a partj-cipação náo for exclusiva para microempresas e empresâs dê

;;;;;"; ;;;", o nao cüprlmento desses requisitos apênas produzirá o efêito dê o licitante não
'tui air"ito ao tratamento favolecido Prêvisto na Lei 123106' mesno que ME ou EPP'

6.6.2.0ue está ciênte e concorda con as condiÇõês contidas no Edital e seu§ anexos'

;.;.a.õ. cumpre os requisitos pata a habilitação definidos no Edital e guê a propostâ

ãpr"""ia.au está em conformidade con as exigências editaticias'
6.6.4.oue inexiste r"t. inp.ãii1"o'ft'u "'J habilitação no certame' cieotê da obrigatoriedâde

de declarar ocorrências posteliores '
6.6.5.0ue não enprêga menor de 18 anos em trabalho noturoo' perigoso ou insalubrê e nâo êmprêga

mênor de 16 anos. sarvo nenor, a partir dê 14 anos, na condiÇão dê aprendiz, nos têrmos do

artigo ?', xxxIIr, da constituiÇão Eedêral'
6,6.6,Que nâo possui', em sua áadeia produtivâ' êmpregado exêcutando trabalho degladante ou

forçador observando o disposto nos Incisos III e IV' do Art' 10 ê no lnciso lII' do Alt' 5" da

constituiÇão fedêraI.
6.6.1.Quê os bens são produzidos por êmprêsas que comproven curoprimento- de, reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deiiciência ol-r p"tu t"utilitâdo da Previdência Social-' conforne

disposto no Art. 93, aa i,ei nederal- n' 8'213' de 24 de julho dê 1991' ê que atendam às legras

de acessibilidade previstas oa fegislaÇâo'
6.6,8.0ue a proposta roi eiaÚoraaá de iorma independeote' nos termos da rnstruçãÔ Normativa Ôo

02, de 16 dê seteÍüro de 2009, ;;;;tiàturiu at loiistica e Tecnologia da ÍnfornaÇão do Ministélio

::r:i"::1iltr*:aj ,o""r""tjt ",-..rva 
ao cumpri"nento dê qualquer condiÇão su j eitará o licitante às

"àrrçã." 
.pri.á"êi§ prêvistas em Lei e neste Edital'

6.8.o Pregoeiro poa..a pto'no-"t-t aifigê'-'(:iu' na forma do Art' 43' § 3"' da Leí 8'666/93' destinada

a escra!ecer a" irrfo.*açoàs á..larádu", inclusive, se o fj-citante é, de fato ê dê direito'
considerado Íricroenplesa ou emplesa de pequeno portê'

l.l :i" ""§ji}"ffif"" é o níver básico de cadastro no oRc, quê permite aos interessados

legularmêntê cadastrados, "tt""t 
t" "i"tena eletrônico utilj-zado ê a participaÇão em qualquer

Pregáo, na sua forma eretrôniã fromovido pêlo-órgão' e ocorrerá pela atribuiÇão de "senha"

oessoar. Todo o procedlm.t;';;;;á;it para realizár o credenciamento' tarrlcém êstá disponivêl

ã;-;;;;;.;;, httis : /,/wwr'r ' portaldecompraspubf icas ' 
-com' 

br '
7.2.o credênciamênto junto ;;-"*;:;;;;'icipuçao-atste Pregãor imprlca a responsabil idade do

licitante ou dê seu representante regal e a presunçáo àe sua áapaciaàde técnica para rearizaÇâo

das tlansações inerentes ao cêrtame'
;:;.õ-;l;li;;.e responsabiliza-se exclusiva ê rormalmente

nà^à, .""" 
" "orno 

iit*t" e vêrdadeiras suas prÔpostas e

Draticados, diretamentê ou por seu leplesentanEe' excluída

!iliâiã-. iá. tu"i". à, o" oRc por evenLuajs danos decorrêntes

de acesso. ainda que Por terceiros'

8.0.DÀ ÀPRESEN'AÀçÃO DÀ PROPOSTÀ E DOS DOCUIIE]ÍIoS DE HABrrÍTÀÇÀo

g.1.os licitantes encaminharão, exclusivamente por ^.io 
âo sistena eletrônico utirizado'

concomitantemente com os àt;-umerlt* de HÃBILITA'Ào exigidos neste Edital' PRoPOSTA com a

descriÇão do obieto ottr:tuio "-o'preço' 
até -u dltu : o nÉatio estabê1êcidos para abêrtura da

sessâo pública, quando, "";ãt; 
J;;tr-se-á automatil"tt"tt essa etapa de enviÔ da referida

documentação '
8.2.o envio da proposta, acompânhada dos docrL'nentos dê habilitação exigidos neste Edltal'

;;;;;"; p; rneiá aá "sent'a" de acêsso ao sistema efet-rônico'

8.3.4s Microêmpresas e Emprêsas de Pequ-eno. eo1-tt--áetãtao encaninhar a docrmentaÇáo dê

habilitaÇão, ainda que nulà'ãigt*u restri;ão de rêgularidade fiscal ê tlabalhista' nos termos

Slriil;,,Íii,i l;'riâà?"'1tJ*i;nhar as opêraÇõês no-sistema elerrônico duranrê a sessão Púb1ica

.lô pleqáo, ficando responsáve1 ielo ônus decorrente d"';;;; de negócios, diante da inobservância

:: ;:'."'";t". ;"ãs"; ;ll'-a's pelo sistema.ou de sua desconexão'

B.5.Atê a abertura au ".""áo-p,iriica, 
os ricitantes poderáo rêtirar ou substitulr a proposta ê

;;"à;;;;";;" de habilitaÇão ànteriormente inseridos no sistema'
g.6.Náo sêrá estaberecicla, nessa etapa do certame,-.oraa* aa classificaÇão êntre as propostaa

aprêsêntadas, o qu" "o^"tttã 
";t;t;'t ufat t tttLi'açao ao" procedimêntos dê nêgociação e

iuloamenlo da proposta. ô rêthôr classificado somente
á.l.os docurnentos que compóem a proposta e a habilitaçáo do licitante melhor class

serão disponibj-rizaaos para'àJaiitàat a" Pregoeiro t pátu utt""o púb1ico após o êncerramento do

oeLas transaÇões efetuadas em sêu
' seus 1anc"s, inclusivê os atos
a rêsponsabilidâde do Provêdor do

ae uso indevido da rêferida "senha"

;5]: i".tt1:'"?". será responsáve1 por todas as-transat-u"-:..3:.^t:^'""1,."it".Xt"X"" em seu none no

sistema eletrônl.o, u""*lniíã-o- "á-^o"i"rnt" " "tauatltã 
-"i'a; 

propostas ê rances' N

\



8.g.Todas as referência de tempo neste Edital' no aviso ê durante a sessâo pública obedêceráo o

ho!ári"o de Brasília - DE.

8.10.o licitantê poderá substituir aque].ês docrrmentos de habilitaÇão, êxigidos nêste certane,

ouê constêm do sistema a. 
-óuãi"tra..rrto 

unificado de Eornecedorês SICAF do Governo Federal,

:;:."?;i"""^1,*"r.is;àrÀ"r.", em substituiÇão apenas aos documentos por ele abransidos, a

respectiva "DeclaraÇão" a.---"iiouçao do fornecedor' emitida pelo rêferido sistêma' em plena

validade, assim consideraaa: a aaia de vencimento do cadastro e, Pr:incipalmentê, a validade do

documento registrado '

9. O.DO PRÉENCITIMENTO DÀ PROPOSTÀ

õ.i,ã-rr.li."a" deverá ênviar sua PRoPosrÀ mediantê o preenchimento' no si'.stema

todos os campos necessários ê obrigatórios para o exame de forma obietivâ da suâ
eletrônico, de
real adequaÇão

e exêquibilidadê, tais como:

;.i.il;;r;; unltário do iten: explesso em noeda correntê nacional;

ó , r . Z . Olru.rtia.ae: conforne f-ixadà no Termo de Referênciâ - Ànêxo r;
;:i:ã.ü;;;", se for da própriu t*ptu"a deverá ser informado "próprla"'
g,2.Todas as especificaÇÕ."-ão olj"to contidas na proposta vinculam o contratado'

9.3,será cotado um oni.o pr.iá paia cada item, 
-com,a 

utilizaÇâo de duas casas decimais'

9.4.A quantidade de unidaae ã sLr cotada está fixada no Têrmo de Refexência - Anexo I'

9.5,Ã iDdicaçâo de "própria" ern campo especifico' como por êxemplo "maxca"' para o caso de bens

Droduzidos pela própria "*ptulà'-ã'cà"aiçao 
para l nao idêntificaÇâo do ticitante'

9.6.o en,rio eretrônico at ptàpãit" ;;;;;;po"et à declaraÇão' por parte do licitante' quê cumprê

.t ênamênte os requisitos d.;;;lã;" pãrà nàritituçao, bern-comJ de quê está cientê e concolda com

;;á;; "" condiçÕÀs contidas neste Bditaf e sêus anêxos'

9.?.No valo! proposto e"tatJ in"luso todos os custos opêracionais' encargos prêvidenciário§ '
trabarhistas, tributários, .o*ãr.ia:-s e quaisquer outros que incidam direta ou indilêtamente oo

fornecimento dos bên§' ^I.-â âê rân.ês. sêrá de exclusiva
9,8.O preÇo ofertado, tanto na proposta inicial,' quanto na etapa dê lancês' sêI

responsabi l idadu ao f t"itu,i't.I "ão 
in.-ã""i"ai.,ao o ai..ia" de ileitear qualquer alteraÇáo' sob

;;;;;;ã;-ã;-;r'o, ornissâo ou qualquêr outro-fl:::1to:rerrônico ê quàrquêr êrêaêttto que posÊa

l":itlrrr".".t: f"r:';[t'*$;ütJ5]i."1'rr'""'.'iil'"*';;;;;;; .o.'ã"po,'d.,,t., sem preiuizo das

sanções Prevlstas nesse Edital '

lo.o.DÀ ÀBERTURÀ DÀ gEssÃo, crÀ§sÍErcÀçÃo DÀ: PRoPg-s-TAs E FoRMt't'ÀçÃo DE rÀNcBs

1o'1.Aaberturadup.e"e,,tJi"i.t"çaodár.se-á.o.""""ããp.irri"",pàrrrreiodesistemaelêtrônico,

lã.:::lgiil:;.5;i:.i:'::'i?"";i:?:: ".i".'ô'^"-*=' desclasslricando.,desde loso aquêras quê

não estejam em conformidaã"*-."; 
-ã; requisitos _.sti.r1'.-i-ao" 

neste Edital, 
-contênham 

vlcios

insanáveis or.,âo upt""t"t'Li t"-t"pãtit1""tttt" 
-té<:"t"ãs- 

t"lgidas no Termo de Rêferência:

1O.2.1,Tanbén será desctassificada a proposta que identifique o licitantê;

ro -2.2. A descrassif icaÇã" ":;;";:;r;.-;r'r,à"m".'i"au.-'r"útr"a" 
no sistema, com acorÍIpanhamento

; a;p" rear por todo."-:" palticipântes; te o seu iulgamento definitivo êm seotido
,l ,-i'o não áescrassificaÇáo da proposta nã-o rmpê(

;;:,iiátil.:^,::o;.;";.?':,1:J?;:.1:"t:""'i';'1po"tu" crêssiricadas' sendo quê somenle estas

?ã:;:;':"'"1""# í""";iitTi;? campo próprio para troca dê mensasens entre o Presoeilo e os

lici'tantês' ^_ 1i^irântês Dode!ão encaminhar rances excrusivêmeDte por

i:i::';j;i*t.;.'".i:.:;li:::""1?0.'",."'0"""'1x"'"""o'i;;;;;;;*;;' 
-s"''' 

'""u:'^"nto e do varor

10. 6.Os licitantes Pode
da se§são e as rêgras est

ue os licltantes aPresêntar

consignado no registro:
10.5.1.o Iance deverá ser ofêrtado Pe

rão oferecer la
abelecidas neste Edital '

foderá oferecer lance d

dez minutos, âf

Io valor unitário do itêm'
nces sucessivos, obsêrvado s ô horário fixado Para abertura

thor ofelta náo deverá sel

uta "abêrto e fechado", em

e f ina l- e fechado
zê minutos ' Encerrado êsse

ôs o quê transcorrerá o

1-0,7 .0 licitante sonente

aos lances intêrmediários quanto ên

L,rf..io. u R$ 1,00 (um real)
io de Lanc10.9.Sêiá adotado Para o env
ão fances Púb
ssão Púb1ica10. 10. A etapa de fances da se

prazo, o sis

e valor inferior ao últino por ele ofeltado e

e incidj.rá tanto em relaÇãoleqistrado PêIo sistêma '
ió.g.o int.."ulo rnlnimo de diferenÇa de valorês entre os lances, qu

relação ao lancê que cobxir a me

es neste cêrtanê o nodo de dlsp
Iicos e sucessivos, com Ianc
terá duração inicial de quln

tema encaninhará aviso de fechamen

têmpo de até
to iminente dos lances' aP

eatorianrente determinado'

o sistema abrirá oP

findo o qual sêrá

ortunidade Para que o

r cento supe rioles
erá sigiloso até o

recepÇão de lances '
isto no itêm anterior,
s baixo ê os das ofert
e final e fêchado em at

período de
automaticame nte encerlada a

10.11.Encerrado o Prazo Prev
autor da oferta de valor naa

aq,.r"tu Po""u^ ofertar um lanc
encêrramento deste Prazo:
1O,11.1.Não haveodo Pê1o
auto!ês dos melhores lan
ofereceÍ um lance final e

deste Pr
10 . 12. ÀP

as com PreÇos até dêz Po

é cinco mlnutos, o qual s

menos três oferta
ces subsequentes, na
fechado êm até cinco

s nas condiÇôes definida
ordem de clas§ ificaÇâo,
minutos, o quaf será sig

s neste item, Poderáo os

atê o máximo de três'
iloso até Ô êncêrlamento

rá os lancesazo' lberecidos nos itens antêriores' o sistena ordeDa
ós o término dos Prazos esti
à ordem crescente dê valores:segundo (



10.12.1.Na ausência de lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anterj.ores, haverá o leinicio da etapa fechada. pala que os dernais licitantes' até o máximo de

irã", nu ordem de crassificaÇão, possarn ofertar lrm Lance final ê fechado em até cinco ninutos,
o qual será siqiloso até o êncelramento deste prazo'
1O.13.Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, i ustl ficadamente ' admitir o !einicio
da etapa feÇhada. caso nenhrm licitante classificado na etapa de lance fechado atender às

exigências de habi l itaÇão.
10.14.Nãoseráoaceito§doisoumaislancesdemesmovalor,prevalecêndoaquelequêfolrecêbidÔ
e registrado em Primêiro lugal'
10.15.Durante o transculso áÀ ".ssao 

pública, os licitantes serâo infor[rados, em tempo real, do

valor do mênor lance r.êgistrado, vedada a identificação do licitante'
10.16.No caso de desconexáo con o plegoeiro, no decorrer dâ êtapa compêtitiva do Pregão, o

sisterna eletrônico poderá permanecer acessÍvel aos Iicj'tantes para a recepÇáo dos Iances'

iô.ii,ô"""a. a descãnexão ào sistena eletrônico para o Pregoej"ro per§istir por tempo supêrior a

dez minutos, a sessâo púbJ.ica será suspênsa e reiniciada somente após dêcorrida§ vinle e quatro

horas da comunicação do fato pelo eregoeiro aos palticipante§' no sitio etetrÔnico utifizado
para di.vulgaÇâo '
10.18.o crj.tério de julgamento adotado será o menor preÇo' conforne definido nêstê Edital e seus

anexos.
10.19.C4so o licitante não aPrêsentê lances' concor!êrá com o valol de sua proposta'

10.20.Em relação a ite.r" ,,ao'e*tlosivos para participaÇáo de micloêmpresas e empresas de pêqueno

porte, uma vez encerlada t utãp" at lances' será efetivada a verificação automática do polte da

entidade êmpresarial. o "i"1.riu idêntlficará êm coluna própria as microeÍnpresas ê empresas de

pêqueno porte partlcipantes, procedendo à comparêÇão com os valores da primeira colocada' 5e

esta for enpresa de ,naior p'árJ.. 
-u-J^ co.o a.s demais classificadas, para o fim dê aplicar-se

o disposto ios erts. 4a e 45, da Lê! \23/06'
10.21.Nessas condiÇôes, "" 

'p,opo"t"" de rnicroempresas e empresas de Pequeno porte que se

encontraren na faixa o. 
"aã 

Ji"ã oor cento acina da merhor proposta ou do mêlhôr 1ance, serão

consideradas empatadas con a Primei!a colocada'
10.22.À melhor classificada nàu ttI:*o" do i-tem antêrior terá o direi'to de encaminhar unâ úItima

ofêrta para desêmpate, "o;s;;;t1;;;lt 
t* "aror inferior ao dâ primeila colocada' no prazo de

cinco minutos conrrorados ;i;-;G;;; lontados após a comunicaÇão automática para tanto '

10.23.caso a rnicroemplesa o, u.*p."". de pequeno porte melhor classificada desista ou não se

manifeste no prazo estabel;;iáo; "trao tont'ocãdas as dêÍrais ricitantes microempresa e êmplesâ

dê pequêno porte que "" ttt"t'n1-tã nãquete intervalo de cinco por cento' na ordem dê classificaÇão'

para o exerclcio do mesmo áli"itt' t'o p::u'o estabêlecido no itêm aolêrior'
10.24,No caso de equivarenJ aos vaforês apresên!âdos pê]as microemprêsas e êmpresas de pequeno

porre que se ênconf,rem t"t"i^tJt""iã" "":to;1^""-'9::^los 
itens anLeriores' será rêarizado sorteio

entre êlas para que se loentifiqlle aquêfa quê primêiro poderá apresental mêrhor oferta'

10,25.só poderá havêr t*putã 
-"-#i" jtopo"it" iguais' nao seguidas de lances' ou êotre rances

iirr.i"-a.'r"". fechada do modo de disputa aberto e-fêchado'

10.26.Havendo êventual empate entrê p1?19:tt" o" f"ttt"' o critélio de desêmpatê sêrá aquelê

previsto no Art. 3", § 2": ;; Lei 8"666/93' assegulando-se a preferência' sucessivamentê' aos

bens:
1O ,2 6. L. Produzidos no Pals;

l::;::::;:::::13:: i:::ffi::::l lli"ililliL em pesquisa e no desenvorvimento de tecnolosia no

Pais; .mento de reserva de cargos prevista em lêi
10.26'4.Produzido§ por empresas que compÍovem cumPrl

Dara pêssoa com deficiencPi'a'"" O1* 
-.ááUfiauao áa previaencia social e que atêndam às regras

.i;.;;:;:;:l:tli::'.'"#""tX: 
T,t".t:""tt"i";;"cêdora será sorteada pero sistema eretrônico dentre

iã.:;:E:::?:.::'"".'.1'""iiT;ii5'ã; tu""'". d1 .:'"-1ã' Púbrica' o Prêsoeiro deverá êncaminhar'

pêIo sistema eletrônico, "-o"ituptopo"tt 
ao licitantê ooã t""hu aplesentado o melhor preÇo' para

que sêja obtlda me.Ihor pr""p"""iJ,'-"-Ja-J a negociação ein-conaiçoes di.ferentes das previstas neste

Edital:
10.28 1.4 nêgocj-ação será realizada por meio do sistena' podendo ser acompanhada pelos derÔais

licitantes;
lO,2S.2.oPregoeirosolicitaráaoli'cÍtantêmelhorctassificadoque'noprazode2(duas)hoxas'
ênvie a sua propoatâ "t""rrrlà,- 

.a"q-Ja ao úItirno. L.n." or".tuaó e após a nêqociaÇão reâllzada'

acompanhada, 5e for o ".1ãj*ot"--ã"="r """o. 
.o.pr.ri'.r',Lt"", qr.,u.rao necessáriÔs à confirmação

o^""à1." exiqidos oêste Editaf ê iá apresenlados'
lo.29.tla.reodo necessidade, o Pregãeiro suspenderá a sessão' infÔnnando no sistêma a nova data e

t3:3á:i"ã:'i'"jJi.r".'àti"XàoiX?;., . prêsoêiro iniciará a rase dê aceitaÇão ê julsamento da

proPosta.

11.0.DÀ ÀCEÍTÀBIUDÀDE DÀ PROPOSEÀ VENCEDOR'A

11,1.Encerrada a êtapa dê "tg()(]iuça()' 
o Prêgoej'ro examinará a proposta classificada êm

ruqar quanto a adequaÇão "."lilàiã"ã'a-.o^fJiiui,iaua. 
do preço em reraçào ao máximo es

ii:; .;:l:l::":t':"::::' J""tt"*"' vencedor com varor rinal pala o respectivo item relaci

Anêxo I - Termo de neferencla - EspecificaÇóes' na coluna código:

11.2.1.superior ao estimaao pelo oic' o item será desconsidêrado; ou

prlmeiro
t ípulado

do no



11.2.2,com indlcios que conduzam a urna presunÇão retativa de inexequibiridade, peto critério
definido no Art. 48, r,, àu 

"ti 
B'666i!:' en tal situaÇáo' náo sendo pos§iveI a imediata

confirmação, poderá ser oto't- t" 
'l"iitnte 

a oportunidade dê demonstlat a sua exequibilidadê'

sendo-Ihe facultado o pt"'oã iz i"ttt"tu e duai) horas para comprovar a viabiridade dos preços'

conforme parâmetros oo ^."*J-e.i, 
ag, rr, sob pena de desconsideraÇão do iten'

11.3. satienta-se que tais ;t;;À;ti;" "áá 
at"cius"iricam automaticamente a proposta' quando for

o caso. apenas o item corre§pondenle '
11 . 4 . Qualquer interessado poderá requerêr quê se realizem diligências para aferir a

exequj-bilidadê e a legaliaad'e--aul pr:opà"tt"' devendo apresentar as provas ou os indicios que

ifl3:il:Til.:":X"5i'"?.""ro"oe de suspensáo da sessão púb1ica para a realizaçáo de dilisências,

com vistas ao saneamento ;';;.p""-a; 
-u 

".""ao 
pubtiáa somenie poderá ser xeiniciada mediante

aviso prévj-o no sistema to'i, 
"o''itiroo' 

vinte e q*tiio notu" di antecedência' e a ocorrência

;i:ã. átt;ütxt."i""ott; convocar o liclrante para enviar documenro disirar complementar, por

meio do sistema, no pxazo o"' oi"jã"ã" i-r]-()-tt" consecutivos' sob pena de nâo aceitaÇão da ploposta:

11,6.1.É facultado ao Pregoeiro prorlogar : p:1'" estabeiecido' a parlir dê §oficitaÇão

fundamentada feita tanrbén t'á "i"tt^u 
pelo licitante' antes dê findo o prazo'

11.6.2.Dentrê os documentos passivêis dê solicitaÇã,o peto Pregoei!o' dêstacam os que contenham

as caracteristicas do ptoãttio ott'tudo' taj-s "o*o 'iu-á ' rnádelo' fabricante ê procedência'

encaminhados por neio do sistema eletrônico, or, qrunào-ináicado pelo Pregoeiro, por outro neio

êletrônico, sern prejuizo a.'"".""'irfi..f.l "rrrrio 
pufo "i"i.^" 

.f.t.O"ico, sob pena de não acêitaÇão

da proPosta '
11.7,Sê a proposta ou lance vencedol for desclass-ificado' o Pregoeiro examinará a proposta ou

lance subsêquente, e, assrm- u'"t""i"ln""tt' na oldem de classificaÇão'

11.I.o Presoeiro poderá ""à;ffi;;;-;;;"i: i: "'-"^lf{;'r'"t;"*'fn';."r':,lr'i,t';ffiff 1"":;::::l;:
orla uoaa""ito, o lance mais vantajoso' parê que sel'
H'";;ài;;;; 

-;ive 
rsas das previstas nestê EdiEali

11.8.1.rarbém ,u" r''ipot"""P"""li ü j'";;;()tt; nao aceitar a proposta e passar à subsequente'

poderá negocia! com o respectivo I'icitante para que sêiâ obtido preÇo melhor;

11.8.2.A negociaÇão ".." 
.=.-Jr-iáà- po. ..ià ao ii"t.ãj 

-p.a."aá sár acornpaohada pelos demais

licitantes.
11.g.Nos itens não exclusivos para a participaÇão dê- microêmplesa§ e empresas de pêquêoo porte'

senpre que a proposta """ '"t 
-"-"tlt"' e antes de o pt"-g""itá passar à subsequente' havelá nova

vexificaçáo, pelo sisrema,'ãà ãrã"."ár 
- 

".orrência 
a.'àipàiã- ri".o, previsto nos Alts' 44 e 45'

da Ler 123/06, seguinao-sá à-ai"tlpfi"" antes.estabelecida' se for o caso'

11.10.Havendo necessidaae' ; ;;;;;ãi;;-"""pêndêrá a "t""a"' 
i"r"t*"ndo no sistêma a novâ data ê

i;:iil;":::?"x.":".::i:::11""i?o à aceitaçao da proposta' o Presoeiro verificará a habj'1itaÇáo

do ficitantê, obsêrvado o ii"po"to nestê EdjtaI'

12. O.DÀ rnsrr,rrlçÃo
iã.i.*ã""J""o" ô disposto no item 8'

,ãii"t, . documentaçáo relacionada nos
10, os
itêns a

12. 2.PESSOÀ,runÍotcl:

acômPanh
dade estrange ira

licitantes deveráo
sêgr.tir, Para fins

vidame

Decreto dê autorizaÇão, em s

o Pals, e ato de registro

encaninhar, nos ternos deste
de EÀBILITÀçÃo:

CNPJ.
nuniciPal, relativo à sedê72.2.1.Pxo1ra de inscr

12.2.2.PLava de inscr
do licitante, Pertinen
!2. 2. 3.Al"o constitutivo
tratando de sociedades.c
de êleiÇão de seus admin

ada de Prova dê d

iÇáo no Cadastro
iÇâo no cadastro
te ao seu ramo de

, estatuto ou co
omerciais, ê, no
istradores. Ioscriç
irêtoria em exêrcicio '

êm funcionanênto n

Nacional de Pêssoa Juridi ca

dê contribuintes estadual ou
o obiatividade e comPativel com

ntrato social em vigor' de

caso de sociedades Por aÇõe§' aconP

áo do ato constitutivo' no caso

eto contlatual- '
nte registrado, em se

ento expedido Pelo órg
no caso de êmprêsa
em se tratando de ME

áô compêtêntê, qua

individual. certi
I. Os referid

ndo a atividade asst
ficado da Condição

anhado de documentos

dê MicroêmPreendêdor
acompanhados de todas

dê sociêdades civis,
ê trataodo de emPresa
ou autorizaÇâo Para

rn o exigir ' Registroou socle
func ionam
comeÍcial,
lndividual,
as altetaÇôes ou
12.2.4. BaIanÇo Pat
apresentados na fo
o mesno se eocoÔtra '
assinados Por Prof].s
vedada a sua subst i tuiÇ
constituida há mênos de

primeiro ano de existênc
profissional habilitado

da consolidaÇão rêspectiva '

os documentos deverão esta!

ontábeis do úttinorimonial e denonstraÇôes c

Áa da }ei, con indicâÇão das páginas corlesponde
exerclcio social, já exigíveis e

ntes do l-ivro diárj-o en quê

àe abertura ê êncerlamênto '
j rrnta comercial conPetente '

Tratando-se de empresa
bem como aPresêntaÇão

aã microemPreendedor j'nd
aridade Par:a

sionat habifitado e dev
áo Por balancêtês

dos colnpetentês termos
idamente rêgistrados na

ou balanços Prov isor ios '
ê ainda nào tenha rêali

resentar o BalaÇo

ao Eundo de Garântia P

ularidade fornecida Pe1
lidos Perante a JustlÇa

zado o fêchamento do seu
un ano, ou aquela qu

ia no Prazo legal, Pod
e dêvidamente rêgist ra
ividual.

com a Fazênda Eederal
ida Ativa da União '
s das Eazendas Est
Iei.
ufaridade relativa
certificado dê Reg

cia de débÍtos inadimp
ativa de Débitos Tla
aIho, aProvada Pelo

erá aP de A.bertura âsslnado Por
junta comercial comPêtênte ' Não se aPl ica

do na

Cêrtidão Negativa de DébitÔs Relativos aos

adual ê Municipal da §ede do licitante' ou outroTributos Fede
1.2 ,2 ' 5. Regu1

L2
equ
L2

rais e à Div
2,6.CêltidÕes negativa
iwalente, na forna da

2.7. ComptovaÇão de r:eg

rêsêntaÇão de Certidâo
solidaÇão das Leis do

or TêmPo de Servl"Ço
a Caixa Econômica Ee

rÍnos do Titulo VI
de 1" de mai-o de 1

do Trabalho, mediante a

EGTS I

deral .

aorêsêntando o respect ivo
t).2.8. Prova de inex i stên
ap Neg balhistas CNDT, oos te

Dêcreto-Lêi n" 5 ' 452,
Con T rab

da



12,2.9.Dec1arâção atestanclo que o licitante Dão possui em seu quâdro societário' servidor público

da ativa do oRc ou a. quarq'-'1;- "niiaua" 
a ele vlnculada' conforne modelo - Anexo rr'

12,2.1o.certidão nêgativa ae rarencia ou concordata expêdida pelo distribuidor dâ sêde do

ii;;;;;;;,-;;;a*i.o-:o rttiitul ãa" da data prevista Pâra abertura das propo§tas'

12,2.11.Consulta consotioaoa ãl' pe-ssoa 'rurldica expêdida pelo Tribunâl de coÍrtas dâ União' no

náxino 30 (trintâ) dias aa àala prevista para abêrtuta das propostas' no êndêreço e1êtrônico:

Ul;li).8:I;?l;açáo de câpacidade dê desêmpenho antê'io! satisratório' de atividade isual ou

ãsseÍoefhada ao objeto au iiJi-iuçao, ]eita através de atêstado fornecido por pessoa iurídica de

dileito Púb1ico ou Privado '
12.2.13,1icênÇa dê OperaÇão do órgão competente estadual dâ sede do licitante'

12.3,4 êxistênciâ de restrição rêlativanente à reg\rl-aÍidâde fiscal e trabalhista não iÍnpede que

o licitante qualificado "a.i.ia."aapr"sa 
ou empresa d_ê pêqueno porte seja declaradô vencêdor'

;"-;;;-;r" atenda a todas as denais exigências deste Edital:
12.3'L.A decfalação ao "un"uàot 

acontácerá "o 
rno'"nto inêdiatamêntê posterior à fase de

li?ilitl3i|;"""çáo de resuraridêde riscal e trabalhista das microemp!êsas e ênprêsês dê pêqueno

porte somênte "".a "*igiat"iJiJ'"iãiiã 
a" assinatura do contratà' observando-sê o seguinte

procedimento:
12.4,1.Às nicroetnplesas e empresas de pequeno.porte, por ocasião da participação nesta licitaÇão'

deverão apresentar toda .'ãà""aartuçaà exigida para cornprovaçâo de regularldadê fiscal e

rrabalhista, dentie os o""r^"iiiã"á"r^ãiaao" n""tu instrumenio para efeito de habilitaÇáo' mesno

il:,:;:i.?:i::":',"'àT:::l:::li'Íi-:.'s,'.'""-::f^ ::.;"',:',X',:f""'"..';;:]o"".,'.';o;.'*à".';'"^";í:
:"i?:i'.:l?""I#'.'.i;:i.J';:;:1.:l:"'::?i:;#i"'*'in*i p"'i'ãá' ã'"":::l:.:" oRc' pàra a

resulàrizaÇào a. ao'u"n'-'ção;";;""i;;; á' p':::1iTi^t' ào débito' e emissão de even!uais

certidÕes negâtlvas o' po"''iit"" 
"ám 

eÍeito de certidãÔ neoativa;

1-2.4.3.A não resurarizaÇao 
-J 

áocun'entacao' rlo r'""o u"i-1''i19TJilt;i,'Hti:i'i.?;:iÊ::"":I11:

ti::li:": .:'::r[xi3:"i'I" ii".'r".'#":";i:l:"':'""L'í'";;;o;. de cr.assiricaçáo' Para assinatura

i! .::l:l::';':,'"il'i:' "i"::?'rt"":i:'o, ""s'i-'-"" . 
ooua,microenpresa ou emp!êsa de'r)equeno portê

con atgurna restrição "" 
ot"Jlll^"-"'it'i-JJ ;i;;;i " 

trabâlhista' será concedido o mesmo prazo para

reoularizaÇáo.
tzi5.ttavendoanecessidadedeenviodêdocumeotosdêhabilitâçáocomPleloêntarê-s,,necessáriosà
confiflnação daquelês t'igiJ;" 

""à"-""-"oittr t:a up-t""tniuaos' o licitante 5erá convocado a

encaminhá-los, u'n rot^tto--ãisii"i "i' 
sistema' ""';;;;;-; 

2 {duas) horas' sob pêna de

inabilitaÇão:
12.5.1.somente havêrá a necessidade de comprovaÇão do preenchimento de requisitos' mediante

âo!esentaÇào do' do"u "''tol':;i;;;;-'" 
;"' áis i tu '' " 

";':;;;";;;;;; 

arsurna dúvi'da em rêraÇào à

ll!:S::"::,X i'.""Tt"lt'.3"'J*"T.';s dê habirftação com indicâÇão dê cNPr/cPE diferentes' sárvo

aoueles Ieqatmentê permj ti'los:
rá.0.t.s" o Iicitante ro. ]-iuari., todos os. documentos deverão estar em nome da mêtrjz' ê se o

licilantê for a filia-L' tc)itl'"t *""t^tos deverào- "tt-"'--"In '1o^" 
da filiar' exceto aqueles que'

fil; E:::'1"^":1lll:::' ."'i.}ii';"'""i" 'r:;"::'*-i11rl';9":?:l:H'rrilu:;;"::"1:';::l:;:
iÍ:i:li;"::í '"r:f"11"':."":'.T'i"";1ii'ü:.'*,"",}-'""'",,','#;=,'""'."â"r^.li-ÍJ:'Ti"",;"i'""J":i.!:

:lHil"t"'r""':;"::":::::"à'i ol'ii;o"11""".í"iri::= ser orsanizados na orcrem dêscrita nesre

12.9.os docuneotos necessálios à hàbilitaÇâo. o'""1i'ãi1..""'o'Ji' 
;;;ii;; processo de cópia

instrune!rto, Precedicros pá'' 
-i'iar""' 

"orr":pàid:11"^l -"^pl:";:ff::'":';,St1] l""^ppo'i"'ãrr p'uu'"àao

:il:ii:i;";'1i;",""'"'"'"":,::T:i:"18."":i:ii+:iiir"":T l:?l::i";,::l= 1",:**:r:::: Iii'íii:
emendas ou entrelinhas e .tên[ro c'o P'azv , náo inabilrtará o licitante:

li:iiiiai.n.;:;}1'lnt."" ",'."."';;i,s: ;::";'"1"""":i':";' ;q-;;i;J será cornprovada no êndereço

.i;;;;;i;" nere indicado; ,, a documenEaÇão cadastraf de fornecedor'
!2.g.2.PodeÍá ser utrllzada' a criLério do 

':"q::'l:..,rticidade dê êlementos aprêsentados pelo

;;;;;;;;;-ã;; arquivos do oRc' parà comprovêção da au

licitantê.
1, 1Ô Hãvendo necessidacle' o Prêgoeiro suspende!á a sêssão' infor!.ando no sistema a nova data e

U:ii::.::l:.:":": ""?::'.11:1".1" is exisências de habiritaÇão rixadas neste Editê1' o ricitante

será declarado vencedor '

i3 .l :'f, 
"I;:"HT-I"H? ^l Ft":ffl#j,f:*""::::'oo'"' ;,T::?#: ::"11'"1'S, .; ::"""1.:;:

encàminhada no PÍazo de z

ãiãitã'it"' e dêverát 
---:onância con as especificaçóes constantes deste Édital e seus Ànexos'

iãli,i.s"r.ruuorada em consonância 
-con :"^-'::-'""';'^':";=".,-u-i'-.l"Jt^a" do proponente' quando for

rediqida em 1íngua portuguesa e imPfessa êm uma via---em I"oas 
ÍoIhas rubricadas e a ultirna datada

:';;:;;"";;.^"íau"' rasuras' entrelinhas ou ressarvôs; suas rultroe 
N

\



eassinadapelolicitanteouaeurepresentantê1ega1,-comindicaÇão:dovalorglobaldapropostô;
ào pau"o de entrega; das condições dê pagamento; e da sua valj'dade;
13.1,2.contêr a indicaÇão do bánco, númeio da conta e agência do licitante vencedor' para fins
de pagamento;
13.1.3.Estar adequada AO último lancê ofertado e a negociaÇâo realizada, aconpanhada, dos

docrmeDtos complementarês evãt'alrnente solicitados' quando necessárlos à confilmaÇáo daqueles

exigidos nêste Edital e iá aprêsentados'
13,2.Será cotado um único preço para cada itêm' com a utilização dê duas casas dêcinais' sendo

quê, nessê último caso, . :-,,ài.ãçao êm contrário está sujeita a corrêÇão' obsêrvando-sê aos

seguintes critérios:
13:2.1.Falta dê digitos: seião acrescidos zeros; todo o excesso
1ã.2.2.f*..""o dê dlgitosl sendo o primêiro dígito excedentê menor quê canco'

será suprirnido, caso contrário haverã o arredondamento do digito anteriox para mais e os demais

itens excedentes suPrimidos '
13.3.Os preÇos deverão ser expressos êm moeda corlente nacional' o preÇo unitário e o total em

;i;;;i;;; e o valor global da proposta em alqarismos ê por extenso:

13.3-1.Éxistindo aiscrepancf ãrr-aã o preço 
-unitário e total, resultado da murtiplicaÇão do

;;;;;-;;á.i; pera quantidade, o preÇo unitário pxevalêcerá;
13.3,2.No caso dê divergcnãã'""ti. á .raror numéiico ê o êxpresso por extenso, prevarece!á o

I3i::a:;?::"""""J"'"'.r'it""T'ár. havêndô diversência de preÇos unirários para um mêsno produto,

lã:;:i";::il.:'"H:'"t J;""'." ..r.o" desrê Editar. e seus Anexo§, não sendo considelada aquela

que não corre§po.ra" a" t"p"-"ificaiOes afi contidas ou quê estabeleça vinculo à proposta de outro

i]làlili?;.r. deverá sêr firme e prêcisa, linitada, ligorosamente, ao objeto deste Edj'tal' sem

conter arternativas de pleÇo ou de qualquer outra condiião que induza o iulgamento a mais de um

ililllS"?;r.. proposro estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários,

trabalhistas, tr*utarios, l-o}.;;1;i" . quaisquer outros que íncidam diiêta ou indiretamênte no

Íi:;:;r§:;:"i:".fili 
'o.,.,. ser documêntada nos auros e será levada em consideraçâo no decorrêr

da êxecuÇão do contrato t upfi(]uçao dê eventuaf sanção ao Contratado:

r3.?-1.Todas as especificaiãã"-ãã-onjtto t-o"tldu:, ll, ptoPo"t" vinculaln o conEratado'

13.8.4s propostu" qut to"tl"nu^ a dáscriÇão do objeto' à valor e os documentos complementarês

à"iá.iã ãr"p""rveis- na internet' após a homolosaÇão'

13.9.O prazo de validadê ;'i';=ó."'; ,ia.'I".j 
-i"t..ior a 60 (sessênta) dias. a contar da data

dê seu encaminhamênto '

14. O.DOS RECURSOS

1Á.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de legularizaÇão fiscaf e trabalhista da licitante

oualifj"cada cono nicroempresa ou empresa de pequeno porte' se for o caso' sexá concedido o prazo

ie 30 (trinta) rÀinutos, p";;;;;;útt lici-tante ^ãtiit"tt 
a intençáo de recolre!' dê foflna

motivada, isto é, indica"al Jo"tt't quais decisôes pretende !ecorrer ê po! quais motivos' em

campo PróPrio do sistêma'. 
-

14.2.Havendo quem §e manlre§te' caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a êxlstência

dê motivaÇão da inteDÇão ot-iãtt"t' para deciàir "t "Ã-iã 
orr não o iecurso' fundamentadamente I

l-4.2.1.Nesse nomento o *tnJJtt 
-"ât' adentrará "o *átito recursal' mas apenas verificará as

;;:i:;:i".:;.iT:"i:Xi1::?::.:'*:iii'"ãX'0. licitante quanto à iÂtenÇâo de recorrer importará a

decadência desse di reito;
14.2,3'Uma vêz admitido o recutso' o recorrente 

, 
têrá ' a partir de entáo' o prazo de t!ês dias

para apresênt.ar as razÓes' ;-ei;';i"ttlnt ereLrônico' ritt"áã t" demais licitanles' desde logo'

inLimados para, querencro, "J.""',J""-.',"";-".;;;uro.. 
i;e^ pê,o sis!êna elerrônico' em outtos

trêsdias,quecomeçaráo""'";;;àotérminodoprazoàJtttoit"ntt'sendo-lhesas§eguradavista
iiIãrliã" â"1-.,".*.ntos indispensávêis à defêsa de seus interessês'

14.3.o acolhimê,,to ao t"toi!ã-i"'afiaa tão somente ot-utos i""u"cttlveis de aprovei-tamento '

14,4.os autos oo p'o"t""o"l"t^àiãc:"ttÀ com vista ttu"úàat aos interessados' no endêrêÇo

constante nêste Edital '

15.0. DÀ REÀBERrI RÀ ol sPssÃo PÚer'rcÀ

15. 1 .4 sessão P
15. 1,1' Nas hiPóteses dê P

da sessão Pública Precêd
serão rêPetidos os atos an

15.1.2. Quando houver êrro
àeclarado veÍrcêdor oão assio
a regularizaÇão fiscal e trab

15.
fas
15

ulados e os quê dele dePendam;

na aceitaÇão do Preço melho

ar o contrato, não retirar o a

nos têrmos do Â!t' 43,

r classificado ou quando o licitante

úb1ica Poderá ser reaberta:
rovimênto de recur
ente ou em que sêl

so qr-1e leve à anulaÇ
a anulada a PróPria

áo de atos anteriores à realj-zaÇão
sessáo Pública, situaÇão en gue

iatamente Posteriores ao en

nstrumento ê

§1' , da Le
celramento da etaPa dê lances'

quivalentê ou nâo coÍnPlova r
i 1)3/A6. Nessas hÍPÓtêses '

seráo âdotados os Procedimen
alhista,
tos imed

escentes d
or mêio do
IOi
-maiI dar-sê-á dê acord
do licitânte mantêr sê

everão ser coDvocados Para acomp

sistema eletrônico (chat) orl
aohar a sessão reaberta:
ê-mail. dê âcordo con a2. Todos os Iicitantes rêman

2,I.e conrrocaÇào se darâ P
e do procedimênto Iicj'tatór

.2.2.4 convocação fêita Por e

oRc, seDdo resPonsabil idade

ô com os dados contidos no cadastro Digital'
us daaos cadastlais atualizados '

do

16. O.DÀ ÀDJUDTCÀÇÃo E HOUOLOCÀÇÃo



16,1-.O objeto da licitação será adjudicado ao licitante dêclalado vencedor'
caso nâo úaja interposição de lecurso, ou pela autoridade supelior do oRC'

dos recursos apleseDtados.
16.2.Àpós a fa-se recursal, constatada a regularidadê dos atos praticados'
do ORC homologará o procedimento licitatório'

por ato do Pregoeiro,
após a rêgu1ar decisão

17.0.DO COI!IB.ÀTO
if.f.epO" a homoLogaÇáo pela autoridade superiox do oRc' o adjudicatálio será convocado para'

dentro do Plazo de 05 (ci-nco) dias consecuiivos da data de lecebimento da notificaÇão' assinar

olespectivocontrato,elaboradoêmconformidadecomasmodafidadespêrnitidaspetâLeia.666/93'
poãã"ã" o mesmo sofrer alteraÇões nos termos defJ-nldos pê1a refêrida nolma:

17.1.1.o prazo de convocaçao poderá ser prorrogado o a t'à'' por igual pêr1odo' quando solicitado
peta parte durante o "u, 

ttu'''""""o e desde qut ocotia motivo justificado aceito pela

Àdministração;
17.1.2.Não atendendo à convocaÇão para assj,nar o contrato, e ocorreDdo esta dentro do prazo de

vatidadê de sua proposta, o ticitanie pêrderá todos os dirêitos que porventura tênha obtido cono

vencedor da l icitaÇão;
1?.1.3.Na assinatula do contrato será exigida a conprovaçáo das condiÇões^ de habilitaÇáo

consignadas nêste Editat, ô. ã""..aã "...unildu" 
pelo iicitante durante a vigêocia do xêferido

contrato;
1?.1.4.caso o ficltante primeiro colocado, após convocação' 1á: :olpa^:ê:t-1 Yt 

comprovar as

condiÇõês de habilitaçáo a-á""ú"au" neste idital .ou se recusar a âsslnar o contrato' sem

prejuízo da aplicaÇão d." ;;-Ç-;;; frevistas nestê instrumento ê da§ demais cominaÇóes 1êgais

cabíveis a esse licitant",-o i""rr:.tuao à Administração convocar os licitantes remânescêntes,

respeitada a olden de crassi-ficaçao e sucessivamente, para, após a comprovaÇão dos requisitos

para habi.litaçao, anarisaãà- l-ilopo"au e êventuaj-s 
- 
docunentos compfemêntares e, feita a

li l! ià" 
t 
X?,'.,'*li ff. '.illi'"ili;nre venha a ser- assinado pero ricitante vencedor, podêrá ser

arterado com a devida jr"iiiicutiru, unilateralnente peto contratante ou por acordo entre as

partes, nos .u"o" pt.,,istol-"o o"' 65 e será rescindiáo' de pfêno direito' conforme o disposlo

nos Àrts. .t.7, .18 e rs, aooãr'á"'iái ã.eeergr, e realizado na forma de folnecimento parcelada'

1?.3.o contratado fica obrigado a aceitar, nas rnêsmas condiÇões contratuais, os acréscimos ou

supressÕes que se fi zerem 
-"ã" -"o^pt"" 

' uté o ttspe<:iivo linite fixado no Art' 65' § 1'da Lei

8.666/93' Nenhum acréscimt ãi-""ptâ""aá poderá exceder o Iimite estabelecido' salvo as supressõês

.à""ii."a." de acordo celebrado entrê os coDtratantes'

18. O .DO REA,TI SIÀIIIENIO
18.1.os pleÇos contratados sáo fixos ê irreajustávêis no prazo de r'rm ano'

18.2.Dentro do prazo a" "ii;íi-"'^ãã 
;();;;-té t m€diante soricitaçáo do cont'atado' os preÇos

oodêráo sofrer reajuste apôi o interregno de rrm uto' ''u *"*" 
proporÇão da variaÇão vêrificada

no lpcA_rBGE acr.mulado, aá;;;";-;É base o mês. àe apresãntÀçao da respêctiva proposta.

exclusivamente p".u u" outüu-iãã 
"rti"iãa"" 

e:o1c11,1-da§ afós a ocorrência da anuatidade'

18.3.Nos leajustes sttrstqoeitJ" ã primeiro' o i"ttt"ii-o rni"i^o a" rm ano será contado a partir

*:,:í:':"":"t'"::?'.'i'"""" ;t Í]:'ã?":ül;::'d:. iirr':--d" rêaiustaftento' o-.contiatante pasará ao

contratado a importância àJi.rr.J"-pàr" úrtima variação conhecida, liquidandô a diferença

cor!êspondenre tão logo "!l á"-u^t"irinããã o índice aJr-inltiro. Fica o contratado obrigado a

aplesêntar memória dê caft"iá-tti"""1e ao reajustamento de prêços do valor remanescentê' sempre

qr're êsre ocor!êr' 
'.r i I i 7Á.1ô nãrâ rêaiuste será' ob'igatoriamentê' o dêfinitivo'

l::::::r:':*:?l'.111t1,1.'"iJ3';:':'l::Í:3:"i:*.^i,".'ffi'"-';'"*'i"'o 
ou de quarquer rorma náo

oossa mais ser utirizado. ".1ã 
ã.a"a., .* "rr"tit,,içã* 

-o- 
n " 

vier a ser dêteflninado pêla

iegistaçao entáo em vigor' - -^ i-,ti^ê srrbstituto, as partes elêgêrâo novo Lndice
18.?,Na ausência dê prevasão lêga1 quanto ao indice substituto' as partês e1êgê

oficial, pala reaj ustame"to 
-ao 

ítuço do valor remanescente' por meio dê termo aditivo'

ie.ã.ã-i.ã:""a" páderá ser rearizado por apostilanênto'

19. O .DÀ coMPRovÀçÁo DE ExEcuÇÁo E RIGBTNTo- 
:-o- -?trno

19.1.Exêcutadaaplesenteto"ttutuçaoeobservadasa-s--conaiçOesdeadimplêmentodasobrigaçÕes
Dactuadas, os procêdimenlo"'-"-p'u'ot para receber o-"""-ãl:áto pelo oRC obedecerão' conforÍne o

I3::i,:i.í':::íi::ã:*:,:'n; ii,"'"i3;.i""'""?'-"';u1""n"";',"u" d: :':':r-^'.-0,:"..'"' 
oo '::t:::::"

contrato, nos termos a. ".."í "ig"ite, especialmente para aãornpanhar e fiscalizar a sua execuÇao'

r:esDectivamente, ptt itiau f to-'ii-tu1ãçao'a" t"t<:ui'o" 
-p-u=tu ãssistência e subsldio de informaÇões

pertinentes a essas atribuiÇóês '

a autoridadê supêrior

ratado efetivamêntê teâlizado' dê acordo com
amento rê1ati-vo ao objêto cont
ctivo contrato ou outros inst

20.0
2A,!
20 .1
asc
20 .l
p!es
20 .7
pxod
des
2A ,l

. DÀS OBRIGÀÇÔES

.ôbrigaÇões do

. l-. Efetuar o Pa
láusulas do res

DO CONTRÀÍÀNTE E DO CONTRÀIÀDO

Contratante:
g
pe rr.mentos hábeis;

a fiêl execrlÇão do obieto da

.2. Propolcionar a

ente contratação,
.3.Notificar o Cont
utos ou serviÇos, ex

4,outras obrigações êst

ataaarao u mais ampla e compl eta fiscalizaÇão, o que n

À contratado todos os meios n
nos termos do colrêsPondente

ratado sobre qualque! i' rre

ecessários Para
instruneôto de aj uste;

gularidade êncontrada quanto à qualidadê dos
ão exime o Con

ctuadas e Preceitos Ie
abê1êcidas e relacionadas na

gais;
uas têsponsabilidadês Pa Minuta do Contrato Anêxo ÍI1.

atadô



20.2. obrigaÇões do contlatado:
20.2.1,Responsabi1j-zar-se por todos os Ônus e obrigaÇões concernentes à 1egis1âÇão fiscal'
cj-wi1, tributária ê trabalhistê, bêm como por todas as despesas e cornpromissos assumidos' a

qualquêr tltu.Io, perante §êus folnêcedorês ou terceiros em razão da exêcuÇão do objeto
contratado;
20.2,2.Substituir, Arcando con as de§pesas decorrentes, os mêtêriais ou sêrviÇos que apresêntarem

defeitos, alteraçÕes, i^p".i"içot" ou quaisquer lrregularidâdes discrepantes às exigências do

instrumentodêajustepacLuado,aindaqueconstatadossomenteapósolecebimentooupâgamênto;
20.2.3.Não transferir a outrem. no todo ou em parte' o objeto da contrataÇâo' sâ1vo nedj-ante

prévia e expressa autorizaÇão do Contratante;
2o.2.4.Manter,duranteavigênciadocontratoououtrosinstrumentoshábeis,enconpatibilidadê
com as ob!igaÇões assuroida"s, todas as condlÇóes de habj-litaçáo ê qualificaÇáo exigidas t]o

.á"pã1""- p1àtesso licltatório, conformê o caso' aplêsentando ao contratante os documêntos

necessários, sempre que solicitado;
20.2.5,Enj-tir Nota riscal .o-.-r."fo.aunte à sede ou filial da êmprêsa que efetivamente participou

do certame e consequentemente airesentou a docu"nentaÇão exiglda na fase de.habilitaÇão;
20.2'6.ExecutartodasasobrigaÇõêsassünidassêmprêcomobsêlvânciaamêIhortécnicavigênte,
enquadrando-se, .iqo.o"u*.t'iãi àentro dos preceitos legais' normas e êspecificaÇôes técnicas

correspondentes;
2O,2.7.Oulras obrigaÇões êstabelecidas ê rêlacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IIÍ'

21.0.DO PÀGàIIÍENIO
21.1.O pagamento selá realizado mêdiantê procêsso rêgu]ar ê êm observâncj-a às normas e

Drocedimentos adotados p.1;-;ü; aà seguintà maneira: iutu o"otttt no prazo dê trinta dia§'

.oatt"do" do pêr1odo de adimplêmento
21,2.O desenloolso máximô dJ';;;;á;, não será superior ao varo! do rêspectivo adimplemento, de

âcordo com o crooograma aprovado, quando for o ca§o, e sempre em conformidade com a

disponibilidade de recursos financeiros '
21.3.Nenhum varor se!á pagio ao contratado enquanto pendentê de liquidaÇáo qualquer obrigaÇáo

financeira que the for i'pá"ià, ã-'itttlat de penalidaae ou inadimptência' a quâ1 poderá ser

compensada com o pagamento pã"ãá"tà' sem que isso gere direito a acléscimo de qualquer natureza'

21.4,Nos casos de eventuaii atrasos de pagamento oos termos deste instnrlnento, e desde quê Ô

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atlaso' será admitida a cornpensação

financêira, devida desde a àata firnite fixada para o pagamênto até-a data corrêspondêntê ao

ef etivo pagamer,ao ou Ot"t'J'- ã" ã<:tiqo" rnotufótio" dl']"ao" t^ razão do atraso no pagamento

seráo calcurados com utitiãaí aã--"ói"a" fórmula: EM : N x vp x r, onde: EM = encargos

moratórios; N = númexo Ot ái""-t^ttt a áata prevista para o pagamento e a do efêtivo paqamento;

vp = varor da parcefa . ";;-;";;; 
e t = tnàice de ctmpensaçaá financêira' assirÍr apurado: 1=

(Tx:.100) + 365, sendo t*'="p"ttt"t""r áo-ipca-:gce ácumulado nos últi&os dozê mêsês ou' na

sua farta, um novo 1ndÍce ât;ã;i;ãt'"t"o tta"tui ãut o st'ustitt'a ' Na hipótese do referldo

índice estabêlecido para t 
"t^ptnu"çat 

financeira ""hu-l 
sê! extinto ou de qualquer forna náo

possa mais sêr ,rllizadô, :::T':;-.:;";^'.^ 
- 

""r"aia"iiao, 
o qr. vier a ser determinado pela

legislaÇão então em vrgor '

22. O.DÀS SÀNÇôES ÀDMrNr sTRÀÍ r\rÀs
cônvocadQ dêntro do P
entrêqar ou aprêsenta

to da execução de seu ob

, comportar-se de modo in
direito à ampla dêfesa,

delaI on MunicíPios e,
s SICAE do Governo Eed

razo de validade da s'Ja ProPosta, não celebrar o cont'ato'
ara o certamê, enselal o22.l.Quem,

dêixar: de
reta rdamen
do contrato
garantido o
Distrito Ée
Eornecedore
E

Í,e 5
êdêral ou Municipios, Pelo Praz

te EditaL e das denais cominaÇ

será descredêa ciado do sistema dê

êra1 e de sistemas sênefhaDtes man

o de até 05 (cincÔ) anos, sêm Pre
ôes legais.

l-har ou frauda! na êxêcuÇão
as ou comeLer f.raude fiscal'
rata! com a União, Estados,
cadastra$ento Unif icadÔ de

tidos Por Estados, Distrito
juizo das multas Prêvistas

leceitos legais, suj eitará
vistas nos Arts. 86 e 8l'

ula cinco Por cento)
io ou na execução do

r documentaÇ
jeto, não man
idôneo, decla
ficará imPedi

ão fatsa êxigida P

tiver â Proposta, fa
rar infolmaÇôes fals
do dê licitar e cont

22.2.4 lecusa 1nl
o Contratado, gar
da Lêi 8. 666/93:
aplicada sobre o

usta em deixa! de cumprir as

antida a Prévia defesa, às

a advertência; b mul-

valor do contrato Por dia
c multa de 108 (dez Po

obrigaçôes ass\rmidas e P

sequintês Penatidades Pre
ta àe mora de 0,51 (zero vlrg
dê atraso na êntrega, no inic

r cento) sobre o valor contra
âneâmêntê, quafquêr das P

tado Pefa inêxecução
enalidades cabiveisobjêto o!â cont ratado;

total orl Parcial do contrato; d siirult
fundamentadas na Lei I
22.3.5ê o valor da mul
após a comuni'caÇáo ao
pagamentoâqueouu"L

666/93 e na Lei 10'520/02
ta ou indenização devida

ContratadÔ, será arltoma
ratado viê! a fazer ius,
dô for o caso, cobrado ju

aisquer das Penal idadê
imprênsa oficial, e

stando o fundamento

não for recolhido oo P
ticameote descontado
acrescido de juros

dicialmente.
s previstâs, rea
xcluídas as Pêna
têgaI da PuniÇão,

razo de 15 (qulnze) dias
da primêira Parcela do

moratóiios de 1* (Ün por

lizar-se-á comunicaÇão escrita
Iidadês de advertência e muLta

cento) ao mês, ou, quan

22.4 -APós a aPlicaÇão de qu

ao Cont ratado, ê Publicado na

de mora quando fo! o caso, con

será registrado ê Publicado no

informando ainda quê ato

cadastro cor!esPondente

23. O . DÀS DÍSPOSIÇõES êEA'ÀIS

23.1.Da sessão pública do Pregâo divulgar-se-á Ata no sistema efetrônico'

23.2.Não havendo expedie"a"';:";.;;;"-;ãJ-q""rq"ur tuto 
-Jrrp"i"."i"nte que impeçê .4 realizaÇão

cêrtamê na data marcada, u ê"-são "àta 
á'to^utitamentã'transferj-da para o primêiro dia ú

do
ril



subsêquênte, no mêsmo horário anteriormentê estabelêcido' desdê quê não haja comunicaÇão em

contrário, Pelo Pregoêi ro.
23.3.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus Anexos, no aviso ê dulante a sessáo

pública observaráo o horário dê Brasllia - DF'

23.4.NojulganentodaspropostasedahabilitaÇáo,oPregoeiropoderá6anarerrosoufalhasque
nãoaltêremasubstânciadaspropostâs,dosdocumentosesuavalidadejuridicâ,mediantedespacho
fundamentado, registrado .* ãtu . acessívê1 a todos, atribuindo-lhes vafidade e eficácia parâ

fins de habilitaçâo e classificaÇão'
23.5.4 homologação do resultado desta Iicitação não implicará direj'to à contrataÇão'

23.6.As norna§ diSÇiplinadoras da IicitaÇão seráo sempie intelpretadas em favor da ampliaÇáo da

disputa entre os .interessados, desde que não compromêtam o interêsse do ORC' o principio da

isonomia, a fj-nalldade e a seçlurança da contr:atação '
23.7,Os licitantes as§umem todos os custo§ de preparaÇão e aplêsentação de suas propo§tas e o

ORC não sêrá, em nenhuln caso, responsável pol essês custos' independentemente da conduÇáo ou do

rêsultado do processo licitatório '
23.8,Para todos os efeitos, na contagêm dos prazos estabêIecidos neste Edital ê sêus Arexos'

ãxcl-uir-se-a o dia do início e incluir-se-á o do vencimênto ' só se ini'ciam e vencêm os prazos

em dias de êxpediente no ORC'

23.9.o desatêndiinento de exigências formais nâo essenciais nâo importará o afastamento do

licitante, desde que ""j. 
p;;;i;;i à aproveitamento do ato' observados os princiPios da isonomia

e do intelesse Público '
23.10.8m caso de divêrgência entre disposiÇões do Edital e dê seus Ànexos ou demais peÇas que

compóem o processo, prevalecerá as do Edital'
23.11.Decairá do direito de impugnar pelante o oRC nos termos do presente instrr'mento' aquele

que, tendo-o aceitado "t^ 
oÚit!ao, venha a apresentar' depois do iulgamento' falhas ou

irregularidades qu. o vitiàtuí íipátl"t em que tal cornunicado não terá efêito de recurso'

23.12,À§ dúvidas suxgidas após a apre§enlação das propostas e o§ casos omi§sos ne§te instnnnento'

ficaráo única " .".to"i.'*ãtie su'leitos a interpreta-Ção do Pregoeilo' sendo facurtada ao nesno

ou a autoridade supêlior ;;'ãã;';; quar-quer rãse aà rlcitaçâà, a promoçao de dirigência' na

forma do Art. 43, Ss". oa iài 8'666/gi' deltinada a esclarecer ou a complementar a lnstruÇão do

processo.
23.13.O Edi.tal e seus Ane xos tafibén estào disponibi li z ados na integ

spublicas. com. br; e Poderão sêr lidos, e quan
!a oo endereÇo eletrônico:

do for o caso obtidos,
https: / /wwvr. PortaldeconPra

e observados os Proce dimêntos definidos pelo oRC, no endereÇo:
mediante procêsso rêgural
Presidênte João Pessoa, 4? Cêntro Mogeiro PB, nos horários nornais de expediente: das

pe rmanecerâo com vista flanquêada aos interessados '
controvérsias dêcorrê

tivo

tame, excluido qualquer out ro,
O8:00 as 12:00 hoias; mêsmo endereÇo ê horário nos

rca de ltabaiana, Est

quais os autos do processo administra

23 . 14 - Para diri-mir êventuai§
o foro compêtêntê é o da coma

Mogeiro - PB,

ELAVI
P re goe

ntes dêstê cer
ado da Paraiba

MarÇo dê 2022.

JOLEBSON AXÀ
ro oficial



ESTADO DÀ PÀRÀÍBA
PREFTITT'RÀ MUNICIPÀ', DE MOGEIRO

coMrssÃo PERI'ÍÀNENTE DE LrCrrÀÇÃO

À}IEXO I -

TER.T,ÍO DE

PREGÁO ELETRôNICO NO OOOO3/2022

REEERÊNCIÀ - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OB.IETO
1.1.Constitui objeto desta ticitaçâo: CoNTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PARÃ TORNECIMENTO DE MÀTERIAL DE

CONSTRUÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.

2.0.DÀ i'USTIFICÂTIVA
2.1,A contratação acima descrj-ta, quê será processada nos telmos deste instrumênto convocatório,
espêcificaÇões técnicas e informaÇóês complementares quê o acompanham' quando for o caso'
jr"tifi"u-"., Pela necessidade da dêvida efetivaÇão de compra para suprir demanda espêciflca -
óOnrnataÇÃO DE EMpRESA pAXA FORNECÍMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PÀRÀ ESTE MúNICIPÍO -
consideráda oportuna e j-mprescindivel, bem como relevante mêdida dê j.ntelessê púb1ico, ê ainda,
pê1a necessiáade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoÇâo de atividades

ieiiinentes, visândo à maxirdização dos recursos êm reraÇâo aos objetivos plÔgramados' observadas

ãs diretrizes e metas definidas nas fertamentas de planejamênto aprovadas.
2.2.As caractêrísticas e êspecificaÇõês do objeto ora licitado sâo:

pa ra
D I SCRI}ÍINÀÇÃO

forro p_vc 6mt
CODIGO

I,NÍDÀDE
VARÀ

1

2

l
4

5

€

I
9

10
11
I2
13
14
L5

t6
11
L8

19
2A

21
22
23
24

Acabamênto colôniaL
AdaPtador PYc 2Ax25
Àdaptador soldável
Àrane 18

Arame galvanizàoo
Argêmassa colal1te,
Àrgamassa colante,
Àrgamassa cclan!e,
Arrebrte grande
Arrebite pequeno

5 âCO

c/ 20
c/24
c/20

kg Ac1
kg Ac2
kg Ac3

de 2 orun

p,lg.to 
..

30x0,07x0,20

Baciâ sanitária sünples

VARÀ i
UND i

KG

KG

SC

SC

SC

I]ND
UND

ur!q:
UNDbalde Para construÇão

.Bloco Ceramico Lãje 0,
Bloco Eps Laje isopor 0,30x1,00x0,01
Bola de boÍlacha bràncd càno cuÍto
Bota de borracha branca cano Longo

Bota de Dorracha Prela
Bota de couro
Br ita 19

broca para furadeira 3/8 para ferro

Brocha Para calaÇão
Bricha no 10 nylon

broca pâra furadeira 3/8 parâ Inàdelra
brcca para furadej ra 5/16 para fêrro
broca para furadeira 5/16 para madeira

UND ,-i
UND :

35,

s0oiil

25
26
21
28
29
30
31
32
33

34
35
36
3l
38
l9
40
4l
42
43
44

Bucha n' 12 nylon
Bucha n' 6 nyl on

Eucha n" / n/Lon
Bucha n' I ny.Lcn
cadeado de 3 Cm,11

cadeado de 4Onn

cadeado de 5 Or,ln

cadeado de f 0ÍLÍ
Caixa d?água de

Caixa d?
Caixa d?

ás9,e
1 .000 litros

de 2.000 litr:os
de 5.000 litros

PAR

PAR

PAÀ
PÀR

M3

UND

UND

UND

UND

UND .

UND

UND

UND

UND

UNP

UND

UND

UND

UND

UND

UND

.-UND

1500
100
1N0

1l!
r5c

L1]

1-.
10
10
30

200
100
100
r00
2UU

20
2f,

20
20

5

5

t5
de 500 litros

ar xa de descorqa comPl e Là

Caixa Sinfonadà 10 0x100x50

agua
aCaixa d ? água

cal hidratado saco c/ 10

CaI para reboco 20kg
Camara de ar 3,Zrtq P/
Canaleta Para cinta
Canafeta para radier

, úND
D

kg

UND

SC

SC

UND

UND

UND

\4

carrinho de mao

l^4{



3UND
DE 2OMM45 lUND
DE 25MM46 UNDrro de mão reforçado4'1 UND 3

Iesrro de mão s48 M3 10
calinho49 175

ara pisoramica50 I4MT
de zinco 100cm51 14MT
de zinco 12ocm52 14MT
dê zinco Iocm53 1ÚND

banca tamanho54 10UND
1ástico55 280SC

to saco c/50 kg56 10MTIúna de ferro 351 10MT
oLuna de ferro 5/1658 3UND

3x c03ianzotcimen59 UND6 fitrosado 3j uoto sânitá!io60 10lr!
da N" 1061 10MT

orda N' I62 MT
rrênte de ferro63 3LT

riolina com 1LT64 3UND
inox 7isco de corte€5 )UND

66 3UND

6t 3UND
a ferroisco de corte68 3UND

69 3UND
sco de Desbaste 7pl0 3UND

4'Desbêste 10'71 UND
a3, raadi 312 UND

de chunbarradi 6'13 UND
75G14 1KG

06 31!t 1l5 KG
23 360'76 }(G

,7
3 5201 1 6t'71 KG

20401 1 Itl8
106m!ra forro19 UND

c/30cmflexívefástico 1080 UND
304Ilti ÍáIt p UND81

10com cabo2 -0 G1-B2
2litrossintético,smaltê gaIào c/3,6 ÚND83
2tuLa de 1l UND84
2átu1a de UNDB5

tufa dê 4? UND86
tÍovenga UND81

UND1omtetêtrica detens ão88
3UND5mtensão êletri-ca de89
EUNDtrdurcha90 IUND9l '78,VAFÀpor92

18,rto 3/a93
74rro 4 .2Ínn94
14rro 5/1695

UNDEerro de \96
3BALDEerrolho médio91

UNDILbaIim11al.f L98
8UNDEita cre99
14UND5ontta veda rosca100 l4UND101

28011Tde madei!a Parata2
3UNDÍorro103
3UND2 5nmsoldavel de104
5UND0Ír,-n5otdavel105
3UNDferro com cabo106

31,KG1á sti co101
Lvani zado UND108

10 orunoelho109
10oelho PvC 20nÍn Pala a110

1oelho PVC 4 onm111
1de 7 5mmJoelho112

14t ara b113
10t ts1i pba114

1starret115
20p116

B100i11?
860118

0mâdeider19
724 ixa ra ferlo n.

fixa p.1

100

121

UND

UND

UND

UND

ÜND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

\

--T

150
1A

IÀ4tx\



T

15
15

1

1?
71

245
30
14

122 ixa ra ferro n,o 50 UND

a madeira n' 120 UND

724 UND

125 rificante 300mf UND

126 de borracha caao curto PÀR

úva de borracha cano fongo PÀR
121
128

PÀR

129 uva de pvc soldáve] de 2 oÍun UND

ira serladâ en caibros MT
130

ita serrâda eln linha 3x3 MT
131

deira serradâ êm linha 3x4 MT
132

MT
133 ira serrada em linha 3x 6

ira serrada em ripa MT
134

MT
13s s I ábua de 0 3 0cm

ssa âcrilica, lata c /18 k LATA
13 6

ÜND
137 ática para lemendo

BÂLDE
138 sa PVA, lata C /25 k

d 6Ínt139 t 1 ga 1
MT

140
UND

141
UND

142
UND

143
UND

L44 UND
145

UND
146

UND
14',7

UND
148 UND
149

UND
150 UND
151 UND
152 UND
153 UND
154 ia inox 1, 60x0,50

UND
155 iâ inox 1,80x0,5 0

ÚND
156 I 1 2 0 0 x0 0 1 cuba

2
UND

157 2 0 0x 0 0 s
UND

158 ica t t amanho 4

de f Çâdo
UND

159 l 2 5xB arr nho r r
UND

160 itubes ou simila! 11,) LT
161 itubes ou similal 11t
762 ontal€t de 3mt

163 talet de 6mt

764 ta made i mas s anduba 0 6 0 2 1 0m

Ax2 1 0n UND
165 t nadei mas andub 0

,7

UND
166 ir anduba 0 5 0x2 1 0m

2 1 0m
UND

t6'7 It 1 S anduba 0 9 !
UND

168 ta mad i âdâ 0 6 0x2 1 0m

0m
UND

t69 P ! 0 2 1
UND

170 orta madeira sada 0,80x2 10m
UND

111 rt de Í pr ada a 9 0x2 0m
KG

1',7 2 1 ,, X IJ KC

1?3 KG

714 PCT

1?5
7',7 6

l'11
178
119
180
181
lB2
183
184
18s LT
186 GL

181 UND

188 UND

189 UND

190 UND

191 UND

192 MILHE]RO
193 MILHElRO
794 UND

195 UND

196 UND

191 UND

1

28
1

1 5

3

10

10
10
LO

10
10

8

3

3

2l
2l

2

2l

1

1

3

1

2

3

3

3

l
3

3

l
l5
30
30
30

204
35
2A

35
35

35
?0

2A

100
100
'lc

l5
35
8C

80
70

140
35
10
10

140
140
l4
35

198

Pá com bico

Parafuso N' 06

Parafuso No 07

Parafuso No 08

Para í uso NÔ ,0
lParafuso N' 12 .,,..
Para fuso Para vaso sanitário
pid oe coTrn) d c/ 1,00n
Pia r nox 1,00x0. \0
Pia inox 1,20x0, 50

Pia lnox 1,4Ô:0,50
Pla inox 1, q0x0,50

160
160
160
140

245A
r75

UND

@
UND

=-

-lI
Prego2lxl0
Prego 3xB

Pe lunLe Pa'or ê c/ lkg
Pooà P' coÍIrnho dê mdo

Rolo de arâme farPado com 250m

:Rofo de lã de carneiro c/15 cm,. para -?intura
iRolo du Iã deiarneiro -c/23cm, 

par.a pintura .-.

RoIo de iã de carneiro c/gcn' para pintura
SeLador acr1lico, Iata c/18 litÍos
Ser ra de sol rar fel ro
srJ rào o-Pl o

Si f ráo simPles
s, Lrcone i nco.Lor 280g

solvenLe _ 1 IitIo
Solvente ga1ão c/5 litros
Spude de borracha p/vaso sânitário
Tdmpd Parà bacrê saniLar râ
Tanque sintético 1,00 x 0'50m

Tart eta de 3?

Te Pvc oe " 5mn

Tel ha cerámica de l'
Tê1ha Cêránica de 2'
Telha Íibrocinento 1, 53x1, r0 5Íim

.Têtha fibrocimento 1,83x1,10 5Iün
'TeIha fibrocimêito 2, 13x1, 10 5nm

Telha fibroci;ênto 2,44x0,50 4mm

UND

ROLO

UND..
UryP

UND

LÀTA
UI,!P

UND

UND

UND



199 Telha fibrocinento 2,44x1,10 5mr
1,83x1,10
2,44xa,54
lrtros

UND

UND

UND

LÀTÀ
UND

LATA
LÀTA
UND

140
2A',

2A200
20L

Telha traôsparentê leitosa
TeIha transparente leltosa
Textura acr11ica, fata c/182A2

203
244
205
206
2A'1

;Ti i o1o 8 furos 19x19x9
Tinta a
l fnEa a

c!11ica para !iso/ lata c/18 fitros
crilica SB exle.na pigmentada, lata c/18 1i t ros

Tinta esmalte 0,9 ll
Tinta 1êEex externa AL, adLd c/18 fitros

LATA
LATA

LATA

1,ATÀ

7ol

l0

25

átex extelna P-igmentada, ata

tráfico,

c/1A It208
249
2ta
2r1
2\2
213

Tinta látet externa S/B, latâ c/18 litros
Tinta Iátex interna, qalão c/3,6 iitros
Tinta 1átex interna, Lata c/18 lltros
Tinta lálex nobre c/18 lrtros
Tinta para demarcaÇão de !ráfico, Iitros

lit ros2ra
215
2t6
2i1
2tB
279

Tinta Spray 4 00m1

TorneiÍa ale metal Y Para Pia.
Tor:neira PIásticâ Para Iavatóri Ô

Tcr:neira p]ás ticâ PaÍa Pia
TreLica ferro 4.2lIrIIl c/ 6MT

TrÍncha de t h224
227
222

Trincha cie 2 !r"
TÍincha de 2?

Trincha de 3?

Tinta Para demarc

Tubo parâ caixa de descarga
Tubo pvc de 100mm c/6m

açã,o de

de 32nn c/6m soLdávef
de 40mn c/6Í1
de 50IIur1 c/ 6m

gafão 18
galão 3,6

],ATÀ

ct
UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

35
35
35
80
35

100
i0c
3s_0.

30
3o
30

223

Tubo pvc oe 150m,1 c/6m
Tubo pwc de 25mm c/6m soldável
T'Jbc Pvc
Tubo pvc
Tubo pvc
Tubo pvc cle 50nn c/6m
Tubo p'rc de 50mm c/6m soldáve]
Tubo Pvc de 60nn c/6m soldável
Tubo pvc de l5rm c/6m
Tu6o Pvc soldável de 20ÍL1t c/6n
vaLvula Para Pia de PLástico
Vas s ourão tiPo reforÇado
veda calha incofor 2809

vedacrt ou similar, balde c/18
vedjá ou similar, balde c/18k9
verniz incofor: 0, 9lt neutro
Verniz incofor 3, 6,1t neutro

30i
10 0.

140
35

VARA . 35

VÀRÀ

VARÀ 40
40

224
225
226
221
228
229
2a'a UND :

231
232
233
234
235
236
231
238
239
244
241
242

UND

25
2a
25

UND

UND

UND

BALDE

100
t0

1!0

100

kg
35
35BALDE

UND

UND

l0
l0

1-

3 : I :i§.i5ff3"r"^.l.loffil$." ." obiêro contrata-d-o_ êretivamente realizado' dê acordo com as

c1áusutas do respectivo "otiitto 
o" ottito" instrunentos hábêis'

3 . 2. PropoÍcionar ao contratado todo" o" *tio" "tctsái;; ;ttt a fiel- e>'ecuÇão do objeto da

Drêsente contlatação, "o" tt-'ilo"-áã correspondente -instrr'rmento 
de ajuste'

i.3..rotifi.u. o Conrrarado 
's;;"*d;iq";; i.r"g.rl.tiãããl- e"to"ttádt quanto à qualidade dos

DÍôduros ou serviços, "*"."..rããl ^.i. "mp1a " "ompreta-iiãr 
1zaçã.o, o quà não exime o contratado

::":;;;' ;o""-.-";;íia"a"" pu"t""aus e p rece i tos .r'esa 
i s'

3.4.outras obrigaÇões t"ttb;;;;;ãt; e ietacionadas oa Minuta do contrato - Anexo rrr'

l:l.i§r3il1ff?::.::.":H:fi os ônus e.obrisaç-ões concêxnêntes i 1"si:11'::?-riscal' civil'
tributária e trabalhista, bt; t;*" por todas uJ dt"pt"u" e compromissos assumidos' a qualquer

tltulo, perante stt.ls fot')tcJotes oú terceiros "^ t"'àà da execuÇáo do objêto contratado'

4.2,substituir, ur"urloo .oíãl- áã"p""u" decorrêntes, o" ^at.riuii 
ou serv.iços que apresentarem

defeitos, alteraçõês, itp";f;Ç;;; ;; quaisquer i""Ã-rái-úa"" discrêpantes às exisências do

instrumento de aluste o"t't"j;i't";;* q'1-" .,oà"i"tuao"' "ã^t"tt 
após o recebimento ou paganênto'

4.3.Náo transfetit u o"t"'i''-# tJ;-t"=;; pà"t' o tbj;;;-á; 'oitt"ttçáo' 
salvo úediante prévia

;.;:i::::?,"::?'.:'.X"i iitff:ii":3"1i;""o :'=:it'.'." instr,mentos hábêis' êm compatibilidade

com as obrigaÇu." u""",n'iuJ,'- tããt" 
- t" conaiçoes at nàurituça" ê quarificaÇão exigidas no

rêspectivo processo ficitaiório' conforme o (:u"o' ápt""tntando ao contratante os docrmêntos

r;HÍi:" i.:T?""".:'i' i.",i:"";tx1""nrê à sede o" 1111", da empresa que efetivamentê palticipou

do cêrtame . "o,'""n"tntt'nt'i;;'"";'t";';=t; "'ã"t"'.',t"ot" 
exigiàa na f ase de habilitaÇáo '

4.6.Executar todas as outiguçàà" a§sumidas ""tq11-";; 
ou"á'-'attciu a merhor tácnica vigente'

enquadrando-se, tiqoto"u*t-t'tl ' dt"tro do" ptt"tito" 
-làqál" 

' "ot u" ê especificaÇôes técnicas

coxresPondentes .

4.?.Outras obrigaÇões estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Ànexo IIl'

s.O.DO PRAZO E DÀ VIGÊNCIÀ

T,L

lÀ^{" \



5.1,o prazo máximo de entrega do
hipótesês Previstas no Art. 5?,
da emissáo do Pedido de ComPra:

10. O.DÀS SÀ}{ÇÕES ÀDMrNr srRÀTrVÀs

objeto da contraLaÇão, quê admite
§ 1", da LeL 8.666/93, êstá abaixo

prorrogaÇáo nas condiÇóes e

indicado e sêrá considêrado

de adimplêÍnento das obrigaÇóês
pêlo ôRC obedecerão, conforme o

Entrega: Inediata.
s.z.a.rigê;.la do respectivo contrato se!á detêrmlnada: até o final do exercÍcio financej"ro de

2022, coasídetado da data de sua assinatura'

6. 0.DO BEÀ,JÚ8!ÀrIIENIO
ã.i.o" pt"ço" contratados §ão fixos e lrreajustávêis no prazo dê um ano'

;.r.;;"!."'do Prazo de vigência do contrato e mediante solicitacão do contratado' os preÇos

pàãárÀá-".a... leajuste apás o interregno dê um ano. na mesna proporçáo da variaÇâo verifj.cada

no IPCA-IBGE acumulado, toÍnando-se por base o mês de apresentação da lespectiva proposta,

exclusivamente para as obrÍgaçÕes ini^ciadas e concluidas após a ocorrência da anualidade'

6-3,Nos reajust." srb"eq.,.nãt" ao Primeilo' o intêrregno minimo de ün ano será contado a partil

dos êfeitos fioanceiros do últirno reajuste'
6.4,No caso de atraso o,-, nao- ait"]fgtÇão do índice dê leajustamento' o Contratante pagará ao

contratado a inportâncÍa calculada pêla última variação conhecida, liquidando a diferênÇa

correspondente táo logo 
"ãiu 

ài""rg"ao o índicê dêfinitivo' Eica o Contratado obrigado a

ãp.ã"á;t., memória de à-álcutá reterenle ao reajustamento dê preços do valo! Iemanescente, selnpre

::;.;::".;::i;:i" rt.ui", o lndice utilizado para reajusre será, obrisatoriamente, o definitivo.

6.6.Caso o Índice estabelecido pala reajustamento venha a §er extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utirizado,-sàij aaotado, êm substituiÇão, o çn]e vier a ser detex1ninado pera

Iegislaçáo então em vigor.
6.7.Na ausência de previsáo legal quanto ao índice substituto, âs paltes elegerâo novo lndice

oficial, para reajustane.,to do pttçà do valor rêmanêscênte' por meio de termo aditivo'
à,e.o teuirst. poàerá ser reafizado por apostilamento'

7. O.DO PÀGÀMENEO

7.1,O pagamento §erá realizado mêdiantê processo regular e em obsêrvância às oormas e

Drocedimentos adotados p"t; ;;;-, á" "uq'i"tt 
maneira: É"tu o.:ott"t no prazo dê trinta dias'

tontado" do perlodo dê adimplemenEo
?.2.o desenüolso máximo ot 

''p;;;à;-' nâo será superior ao valor do respectivo adimprerôênto' de

acordo com o croDoglama aprovado, quando fora o caso, e sempre em conformidade com a

disponibilj.dade de recursos financeixos '
7.3.Nenhum valor se!á pugá 

"o 
Contratado enquanto pendente de liquidação qualquêr obiigaÇão

financeira que lhe fo! itpt"l-t, 
- 
t^ "ittude 

de penaúdade ou inadimplêocia' a qual poderá ser

compensada com o pagamento'pã"ãá"t"' sem que issà qere direito a acréscimo dê quafquei naturêza'

8.0.DÀ COMPROT/ÀÇÃO DE EXECI'ÇÃO E RECEBÍMENTO DO. OBJETO

8.1.Executada a presente contrataÇão ê observadas as condiÇões

;;;;;;ã;;; às pràcedimentos e prãzos-para '-"::oS'.:":'" 
oojuto

:;;;; ;" dispoiiçoes dos Arts' '13 a'76' da Lei 8 666le3'

9. O. DOS PROCEDTllEllros DE FrSCArÍZaçÁo a crnrxcrar'rxro
9,1.serão designados p"ro iã"ttutà"te representantes com atribuj'çôes dê Gestor ê riscal do

contrato, nos termo§ au no.^u-\riq"rlt", ""p".i"l*arrte 
para acompanhax e fiscalizar a sua exêcuÇâo'

respectivamente, pernitida i co'ittutuçao'aê têrcêilos para assistência e sub§ldio de pertinêntes

ã essas at ribuições '

10.1. Quen, convocado dentro do

deixar de entregar ou aprese
prazo de vaI

ntar document
obj eto,

idôneo,

defesa, às

náo mantivêr a Proposta, fa
dêclarar informaçõês fals

Ihar ou fraudar na execuÇão
as ou comeEer fraude fiscal,
ratar coÍn a União, Estados,
Cadastramento Unif icado de

Li dos Por Estados, DisLrito
juizo das multas Previstas

receitos 1êgais, suj eitará
vistas nos Art§' 86 e 8?,

]a cinco Por cento )

o ou na execuçáo do
ado pela inexecuçáo
nalidades cablvei s

idadê da sua ploposta, nâo celeblar o contlato'
aÇáo falsa exigida Para o certame, enselar o

retardamento dâ exêcuÇão de seu

s

advertência; b

do contlato, comportar-se dê modo in
arantido o direito à anpla defesa'

D istrito Eêde!a1 ou Municipios e'
Fornecedores SICAE do GovernÔ Eed

Eedexal ou Municlpios, Pelo Praz
nestê Edital e das dêmais cohinâÇ
10.2.4 recusa injusta en deixar de

o Contratado, garantida a Prévia

ficará impedido de licitar e cont
sêrá dêscrêdeociado do si.stema de

êral e dê sistemas sêmelhantês man

o dê até 05 (cinco) anos, sem Pre
óes legâis.

cumpri! as obrigaÇões assumidas e P

seguintes Pênalidades Pre

da Lei 8. 666193: a

aplicada sobre o valor do conlrato Por
otieto o.a contratado; c multa dê 10t (dez P

toial ou Parcial do contrato; d s imul

mu1 ta de mora de 0,5t (zeto virgu
dia dê atiaso na entrega, no inici

or cento) sobre o valor contrat
taneamente, qualquer das Pe

fundamentadas na Lei 8'
10.3.5e o vaLo! da mult
após a comunicaÇáo ao

666/93 ê na Lêi l-0.520l02
a ou indenização dêvida
Contratado, selá automa

nâo for recolhido oo P

ticamente descontado
razo dê 15 (quinzê) dias
da primeira Parcêla do

molatórios dê lt (um por
pagamêntoaqrleoCoút
cento) ao mês, oL1, quan
L0.4.AP ós a aplicaÇão de qualsq
ao Cont ratado, e Publicado na imp

dê mola quando fo! o caso, consta
será registrado e Publicado no ca

rensâ oficial, êxcluídas as Pe

ndo o fundamênto legal da Punl
dastro corresPondentê'

ratado viêr a fazer jus, acrêscido de j uros

dof or o caso, cobrado judicialmênte'
uer das Penalidades Previstas, rêâlizar-sê-á comunj-caÇáo escrita

nalidades de advertência ê multa
çáo, informando ainda que o fato

\



11. O.DÀ COMPENSÀÇÃo FtNAllcE rR'a

11.L.Nos casôs dê êventuais atrasos de pagamênto nos termos deste instrunento' ê dêsde quê o

contlatado não tenha conc;rrido de algura forma para Ô atraso' será admitida a compêtrsaÇão

financeira, devida desde a data limitJ fixada para o pagamento até a data correspondente ao

efetivo paqamênto aa parcela' 
-ó" 

""t"tgo" 
moratórios aL'idos em razeo do atraso no pagamênto

seráo calculados corn utiti-zlçal- aã "tqll"t" 
fórmula: EM : N x vP r r' onde: EM = encargos

nolatórios; N = número a" Oii" ""t" a áata prevista pala o pagamento e a do efetivo paganento;

VP = valor da parcê.Ia a sê! pagai ê I: indice de- 
^c-ompet'sa!ãà 

financeira' assim apurado: Í =

(Tx + 100) :365, sendo rx-:- pãi(:t"toul do IPCA-ÍBGE acumulado nos úItimos doze meses ou' na

sua fa1ta, um novo lndice "attiJ o"" Governo Fedelal que o substitua' Na hipótese do refelido

Índice êstabelecido para "'"tút"àça" 
fj-nanceira vênha a sêr êxtinto ou de qualc1uêr forma não

possa mais ser utirizado, "ár-a--"ààf"a., 
em substituiÇão, o que vier a ser determinado pera

Iegis laÇào entâo em vrgor'

L2.
L2.
o1

O.DO }íODELO DE PROPOSTÀ

1.É parte integrante deste Termo de Referênciâ o modêIo
ia - Anexo 01.

dê proposta correspondente, podendo

taôte utiliza-10 cono ieferênc

LEN soN ng ANORAOT elvrs
SECRETÁR1O

UL{-



ESTÀDO DÀ
PREEEITOR,À MUNICIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÀo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇÃo

ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE REEEBÊNCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÂO ELETRÔNICO N' OOOO3/2022

PROPOSTÀ

REEERENTE: PRTGÃO ELETRôNÍCO N" OOOO3'/2022

PRET'EITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO _ PB'

OBJETO: CoNTRÀTAÇÃoDEEMPRESAPARÃPoRNECIMENToDEMÀTERIÀIDEcoNsTRUÇÁoPARÂESTEMUNICIPIo.

PROPONENTE I

CNP,I!

Prezados Senhores,

No§ têrmos da licitaÇáo em epígrafe, aprêsentamos proposta conforme abaixo:

TOTÀ!PREçO UNIÍ .QUÀTÍ!IDÀDEUNÍDÀDE
3s0

35
50UND
40KG
50XG

150SC
300SC
15SC
35UND
350UND

35UND

1

2

3

4

ia sanitár
alde ra const

c20100 cI 3tCe ami l
0701 0x03 0x0i oPofoco EPs La

tbachadêEa

10

15

L1

14

L2
13

rebite
les

ane 18

35UND
5000UND
1500UND

100PAR
100PAR

16
tbrt 10PAR

15PÀRa de borr1l
18 50M3

ita 1919 10UND
10ÜND

furadeira 3 /8
furadeila 3 /8

a ferro
2\)

21 10UND

UND
30UND

15iradefur
1ade 1a fu ra madeira

ra caiarocha

22

24
23

ara ferao

200UNDlon25 uchâ no 10 100UND
26 t\" !2 lon 1C0UND

100UND
200UND

2'1

30

28
29 20UND

UND
de 4 ofin3t 2NUND

2AUND
33 dêado de 7 0mÍn 5UND

xa d?água de34 1 .0OO litros
UND

adeaixa d?35 2 .000 1 itros
UND

1UND
ti tc0de?di,xa gua

l005d águâ
36
3l 80UNDIet a
38 ixa de descâ 1UND

10 0x 10 0x5 0sinfonada39 3CSC
50SC

01sdrhrAI
C2 kl

40
41 3UNDcarlinho dê mao3,25x842 1260UNDttanal

âdieâ1 par
43
44

12UND

cóDÍGo
MÀRCÀ/HODEI,o

D I SCRIMÍNÀÇÂO

Àcabamento colonial para forro pvc 6mt

Adaptador P'.tC 2Ax25

Àdaptadcr soldável de 2orm

10

5 Arame galvanizado
ã 

- - 
o.n.*u*- colante, saco c/20 kg Ac7

r ergamassa colante, saco c/2A kg Ac2

8 Arganâssa colante, saco c/20 kg Ac3

9 A' r elri Le g-'ndê

Bota de couro

Bücha n" 6 nyLon
Bucha n" 7 ny]on
Bucha no I nylon
cadêado dê 3 otr'in

32 cadeado de 5 onnn



35UND

3UND

5UND
3UND

105M3

1?50M'
140MT

i4MTde zinco 120cm
MT

10
14

UND
de zinco 80cm

banca tâmanho 4
100UNDuveiro Plástico 2AASÇnEo saco c/50 kg
10MTtetra 3/8luna de
10MTferto 5 /16

35UND
omb cimento veneziano 3 0x3 0cú

35UND3/6 Irtrossanitário ac
10MTrda N' 10
10!trdàN"8 '70

MTorrente de ferro
35LTiofina com 1LT
3UND

UND
inox

4tede lpS
UND

3

35
35UND
3ÜND
35UNDisco de Desbaste 1
35UND

4b tDede 10UND
radiÇa 3lá para

3UNDradiça de chunüar 80UNDox lSG '74
KGetrodo 60 /13-\1 \1

1KG
etrodo 60/13-3 25

KG
5230'1 1rodotI 70KG

etrodo 70 /18-4 ttu]Il

forropara 6mt
UNDffexivel c/30cmIástico
UND04llftâ tit p
UND

ada 2 .0,
GLsintético,smaltê salão c/3,6 litros

20UND
1deu1tpá 2AUNDtufa de 3" 2UNDátula de 4? 14UNDleve, com cabo

UNT)10ntxtensão eletl icâ de
UND5ntdecatrelens1, 3UNDttad 80UND

chadura orta extêrna
8UNDÍta intelnarafechadura 18,

êrro 3/8 18, 4

rro 4.2mn 140
Eerro 5 /r6 74

rlo de k 35UND
rrolho médio 35BALDÉc/L8 kdeba1imi IatIi f

UND
ila cr99 80ÜND

5omtta veda rosca100 14UND
Íce con cabo101 L4UND
ra de madeirat02 280!17

lolro103 35UND
soldavel de 2 5ÍrunÍx104 3UND
soldavef dê 50!nn10s UND

com cabofelro106 35UND
ás ticodanho107 31.KG

salvanizado108 10UND
10 onm109 10UND

ôê1ho PvC 2 oÍlnr110 10UND
40mm para eoelho PVC111 IUNDde 7 5mmIho112 1UNDibat pâ113 14UND

emP lasticobt par114 105UND
amina de serra starle !115 UND

OTbânheit i pa116 2AUND
1011? UND
60idede118

80
IUND

80madeil119 150UND
100la ferro n.Ôixa120 l0UND

ara ferlo n . 36t2l §'

15
,i6

11

48

49
50
51

52
33
54
55

58

59

60
67
62
63

61
65
e6

61

6B

69
l0
'1\

i2
l3
1A

i5
16
11

l8
l9
80
81
82

83
84

86
8l
8B

89
90
91

92
93
9q

96
9'1

98

CAP DE 2OMM

cAP DE 2 51.$5

Carro de mão reforÇado
Carro de mão simples
Cas calinho
Ceranica Pará Piso
chapa de zlnco 100cm

Disco de corte Para ceramica
Disco de corte Para felro
Disco de corte Para madeira

tr
1:i--t-
I

200
100
100

35
100

-t
r1
T

I+
=L

I

t

E
trL-

tr
-f



t22 ara felro n. o 50 UND 10

ala madeira n' 120123 xa UND 150

724 UND 150

125 ubrificante 300m1 UND 70

726 uva de borracha cano curto PAR 160

â de borracha cano Iongo721 PÀR 160

128 PAR 160

de l dáve l de 2 0mm729 pvc UND 140

1râ serrada en caibros130
MT 2454

131 ira serrada em linha 3x3 MT 1?5

deira selrada em f inha 3x4732
MT 115

133 de adâ l i nha 3x6 MT 115

ta serladâ em I a134
MT 2 454

serlada eú tábua de 0 30cm com135
|47 300

ssa acrí1i,ca, lata c/18 kg136
1,ÀTA 140

át r-c a ra remendo131
UND l0

Iata c/25138 SSA PVÀ, BÀLDE 284

t- AI 6nt139
MT

700

140
141 á com bico
142 ada
143 fuso N' 06

arafuso No 0?L44
âÍafuso No 08

UND 35

UND 105

UND

UND

UND

100

145
arafuso No 10146

141 arâfuso N "72
ra vaso sanitário148 tus

ia de cozinha c/ 1 00m149
50150 ia inox 1,00x0,

151 ia inox 1,20x0,5 0

UND

UND

100
100

UND 84

UND 35

UND 35

UND

UND

2l

ia inox 1,40x0,50152
153 a inox 1 50x0,50

ia inox 1,60x0,50154
iâ inox 1,80x0, 50155

50 con 1 cuba156 a i 2 0 0

0 0 0 50 com 2 cubas151 2

t t 4 abo158
eu 3, 25xB / caxxi' do

159
Iitubes ou s itdlar 1?gr60
itubes oü s lmilar 1lt161

162 talet de 3nt
163 talet de 6mt

madei dub a 6Ax2 1 0m
164

anduba 0 1 Ax2 1 0mmade S s165 t a !na

andubâ c I 3 2 1 0m
166 rt made s 5 I

x2 1 Cm
161 t nàde nas ndub 0 c

168 t da 0 6 0 2 1 0m

d 0 1 0 x2 1 0m
169 t i
110 rta madeira ada 0 80x2, 10m

11! t 0 90 2 1 0m

L12 o 1 t x 13

113 2rx10
l'7 4 3x8

115 acote c/1
116 ca!rinho de mao

l'71 com 250Ír
iro c/ 15 cm par

1?8 o de 1ã de carnê
int ura

UND 2l
UND 2l
UND 21

UND t4
UND 14

UND 14

UND 35

UND 35

LT 70

UND 2l
UND 21

UND 35

UND 35

UND 35

UND 35

UND 35

UND 35

UND 35

UND 35

KG 30

I(G l0
KC 30

PCT 204

UND l5
ROLO 2

UND 35

r19 o de Iã de carneiro c /23cÍa'l par

ntura
180 10 de 1ã de cãrneiro c/9ctn ara ntur

1181 efador a I I l I c/ 1 I l tr
182 f
183 ifrão 1o

184 i frão s les
28185 Iicone incolor

186 1litro
alão c/5 litros187

188 pud bor âcha p t
tábaci189

0 0 0 5 0m190 in I i 1

191 eta de 3?

\92 e PVC de 7 smln

193 lha ânica 1

794 tha cerâmica de 2'
19s EL ha lbr 1 3x 7 1 0

8 3 1 1 0 5mn
196 tha f ib L

UND 35

UND 3

LATA l0
UND 2

UND 10

UND 100

UND
'I

LT 35

GL 35

UND E

UND 80

UND 1

UND 14

UND 35
1

L

UND

UND 14

--,1-

l

Ml LHEI RO

MILHEIRO
140:



14UND3x1 01 5Ír.int 2fibtha191 350UND50 4mrtha fibrocimento 2, 44x0198 140UND4x4 1 5nnn0ibrÍha199
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VALOR GLOBAL DÀ PROPOSTÀ - R$

PRÀZO DE ENTREGA:
CONDIÇÕES DE PÀGAMENTO:

VALIDÀDE DESTA PROPOSTÀ:

Dados bancários do proponente para fj-ns de pagamênto:

Banco:
Conta:

Local e Data.

2A\ Telha ttansparênte Ieitosa 2,44x0,50
2A2 Textura acrÍlica, lata c/18 litros
203 Trjolo I turos rox1919
204 Tintâ acrilica para piso, lata c/18 lllros --
205 Tinta acrilica SB externa pigmentada'

Ia!ê c/18 l lt ros

35

80
35

100
100

.Tubo Pvc de 5 0Íün c/6rn

.Tubo Pvc de 50run c/6m.-.
'ruto p... de 5 onnn c/6m soldável
Tubo Pvc dê 60run c/6m soldável
Tubo Pvc de l5run c/6m
Tr.rbo Pvc soldável de 20mm c/6m

100
lqo

100
lc

100
35
35
l0

NOME /CPF/ÀSSINATURA
Representante lega1 do proponênte '

oBsERvAÇÁo: a Propostsa deverá ser elabolada em Papel timb'ado do ploPonente'

\



ESTÀDO DÀ

ÀNEXO

MODELO

PRE tIE ÍI[UE,À UT'NÍCIPÀT DE MOEEIRO

coa:ssÃo PERlnNEtÍrE DE úrcrÍÀÇÃo

t: - pnseÂo rlrseôrrco N" 00003/2022

DB DECLARAÇÃo - não possuir no quadro societário sêrvidor do oRC

BEEERENTE: PEEÀO EI.EERôXTCO XO

PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

ooo03 /2022

PROPONENTE
CNPJ

1,0 - DEctÀRAÇÃo de que náo possui no quadro societáÍio' sêrvidor público da ativa do órgão

ràálrr.J". ãá "".tu*"-o' 
de qualquer entidade a ele vinculada'

o proponente acima gualificado declara não possuir êm seu quadro societário e dê fulrclonários'

qualquer servidor efêt1vo ou comissionado o' 
"^pttguao 

ãesia Prefeitura Municipal de Mogeiro'

como tarüén em nenhun ""iã 
ã'àãt l" entidade a et-a vincuraaa' exercendo funÇóes técnicas'

;!,rl""iai;- cl.et"itl", adminisLiativas ou societárias'

Local ê Data '

NOME ,/ C P T'l ÀS S 1NÀTURA

Rêpresêntante IegaI do proponente.

oBsERVAÇÃo:adêclaIâÇãodeveráserelaboradâeÍnpâpeltiF,]cradodoproponente.

\



HIt ,l,,á
fl

ESTÀDO DÀ PÀR,ÀiBÀ

PRETEÍTURA MUNICIPÀI DE MOGEIRO

cãússio pER!'íANENTE DE LrcrÍÀÇÀo

PeIo presente instnmento de contrato' de 1n[ lado Prefeitura Municipal de Mogeiro -

Presidente João Pessoa, q'-l C""tto - Mogeiro - PB' .NPJ n" 08'865'501/0001-61' neste

representada pelo Plefeito nT to"io Josa rerieira' erasileiro' solteiro' Empresaxio' residen

d.omiciliado na Sitio prntaaJ'à-á'iirna ' 138 - Àrea norul-luogti'o - PB' CPE n" 840'199'644

;";;;i;;;. iãentiaaae .' i,à=,'-'"ã"+- a""1"i1;."à$ij":T":::.lTlT'HlI; i..0"'.;1'":"."

;;;' :.. :''""iàànià'e aomiciriado na'
cpF no . carteara ãà"iá.riia.a. no ' ' ' ', doravante simplesmeotê coNTRÀTÀDo' decid

as partes contlatantes u""inl1 ãpr""untê contfato, o i.r.i r. reierá pelas cráusulas ê condi

seguintes:

Av.

tee

lado
tado

Àt{Exo rrr - PREGÂo EÍ.ErRôNrco No 00003'/2022

MINUTÀ DO CONTRATO

PREcÁo ELErRôNrco N' oooo3/2022
i*ãó"sto ADMrNrsrRArÍvo N' PE 00003/2022

coNrB,aro No' " '/"'-cPÍJ

;H:.H.*ffi?;;tit "Tt)r.r.""t 
nodaridale 

. 
preqão Elêtrônicô a' ooao3/2022, processada nos

têrnos da Lêi Eederal ''' f-o-'-s)-o'' 
-at 

1? de 'lulho ae^ zooz e subs idiariamente a Lei Federal no

8.666, dê 21 de Junho o" '""""J Comprementar. ^" ú'' a" 14 de Dezeíücro de 2006; Decreto

Eêderal no 10.024, de zo o" i.t"*ri"-a" zrirg; e tegistaçã peiii"""t"' consideradôs as arteraçóes

postêriores das referidas normas '

:T,tH;:ttrà;i".::-#' objêro: coNrRArAÇÀo DE EMpBxsA ?ÀRA roBNEcrMENro DE MÀrERrAL Ds

colrsrnuÇÀo PARÀ ESTE MUN rcr PTo '

O fornecimeDto deverá ser executado rigolosamênte de

instrumento, proposta apresêntada' êspêcificaÇôês^

i'i"ii"'iá" 
- 

^lro.l 
laua" et"sao E1êtrônico ^" oo0a3/202.2

"";"il; ii.u^ ru"nao Partes intêgiantes do prêsênte

sãra ráarizaao na fonna parcelada'

acordo com as condiÇões expressas nestê

aãa"l.u" colrespondênte§, Processo de

" l.r"tarçoa" do contratante' documentos

"""J.uao, 
independente de transcriÇão; ê

TERMO DE CÕNTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÃM A PREEEITURÃ MUNICIPA! DE

MOGEIRO E ., EAAA TONNECTMENTO CONFORME DÍSCRTMINADO NESTB

INSTRUMENTO NÀ FORMÀ ÃBAIXO:

iram
Çôes

CÍ,ÁÚsÚI.À ESRCEIRA ' DO lrÀloR E PREÇOS:

ãTãiã. i"i., deste contrato' a base do preço proposto' édeRS

CLÁUS(,I,À QUÀRTÀ ' DO RE'À''USÍÀI!íENTO E}{ SENTIDO ESTRIÍO:

;:-;;;"';;;.:io::-:::, Í'l:".;.':i::j"""#JiA:'";,'i;ii,..ni1':l:l:::i.:,-:s preÇos poderão
Dentro do Prazo de vlgêncr
sofrer reaiuste upas o i-ntãttãqno oe um u"o' "u ^""*u-i;;;;;;á" 

da variação-verificada Do rPCA-

rBGE acumurado, ao^"noo- ru'iár-"i"-"J-o ^e" 
au. upr""un.ur'aããu respêctiva proposta' exclusivamente

parê as obrigaçÕes j ni"ciada's e concluidas após a ocotrência da anualidade'

Nos reaiustes s'b" 
"qtte"ce "-ão 

-pi itu i to ' o interregno ilil;; J. t*t tt'o ""tá contado a partir dos

"iãilã"- ri"u"..iros do úftlmo rêajuste' . .r.mânrô- ô contratante pagará ao contratado
No caso de atraso ou náo div;Iqa;;;;ina:-ce- de Iê11u-stamento' 

o contratante paga

aimportâncj'acalculadap;i;,;i.i^.variaÇâo"o"i'."iãã,-.1]óidandoa-difele!Çacorlespondente
rão logo seja divulgado . j-"ãt..- ãà?t"iii.ro. Êc. o c-orrÉt"t"ào obrigado a aPresêntar memófia de

cárcuro refêlenat uo " 
u, 

""'il'^llt* 

;; i;;t;" o:^:?1:; !êmanescênte' sêmp!ê que este ocorler'

Nas aferiÇôes finais, o rnãi"L 'tiri'uào 
pttu tttjo"it'"ãtã' ou'igutoriàmente ' Ô definitivo'

Caso o lndice ."tarer".iao!ã ..u i..,".u*.,1. o ..,.,.'t.,u 
. -""' extinto áu de qualquêr forma náo possa

nais sê! utirizado, "t'á "d:1"ã;"-t'"i "'r"iit'lçao' 
()';;;;;; ""r deteirninado pela lesislaÇáo

entáo em vigor.
Naausênciadeprevisáolegalquantoao.índrce-substituto'aspartêseleger:ãÔnovolndlce
oficial, para rea justâme"ããl p"ço do valor ttnrtttJt*tt' por mêio dê telmo aditivo' 

i

ó-;;;i;;t; poderá sêr realizâdo por apostilamento' 
N\V)a



crÁusuLÀ QurNÍÀ - DA DorÀçÁo:
As despesas correrão por conta da seguintê dotação, constante do orÇamento vigentê:
nã""r"f" própri-os do Municipio de llágeiro I LEI MUNTCTPÀL 358/2021 02'g16-GABINETE Do PREEEIT6

02.020-sEC.DE ADMTNTSTRÀCAO E prÀNÉJÁMENTO 02.030-sEc.DE EDUCÀCAO. CULTURA' ESP. LÀZER E TURTSMO

O2.O4O_SEC. MUNICIPAL DE SÀÚDE / FMS O2.O5O_SEC'DE ACAO SOCIAL '/ FMAS O2'O6O SEC DE IND'

COM. COMPRÀS E TRÀNSPORTES O2.O?O-SEC.AGRÍC.'MElO AMBIENTE' PESCA E PECU O2'O8O-SEC'DE INDUST'

COMERCIO E INERÀ ESTRUTURÀ 02.140 SECRETARIÀ DE FÍNANÇÀS 3'3.90.30.00.00 MÀTERIAL DE CONSUMo

CúUSULÀ SEXTA - DO PÀGÀ}IEIÍIO:
O pagamento sêrá êfetrlado mediante em obsêrvância às normas e plocedimentos

ocoirer no plazo de trinta dias, cÔntados
adotados pelo contratante, da sêguinte
do perlodo de adimplemento '

CIJ{USI,I.À SÉT]:TíÀ - DO PP'AZO E DÀ \rIGÊNCIÀ

p!ôcesso regular e
maneira: Para

O prazo máximo de entrega do objeto
hipóteses prêvistas no Art' 51, § 1o,

da emissão do Pedido de Conpra:
a - Entrega: Ímedíata.
A vigência do prêsente contrato 5êrá
considerada da data de sua assinatura

ora
da

que admitê prorrogação nas condiÇóês e
àstá abaixo indi-cado ê sêrá considêrado

cont!atado,
Lêi 8 -666/93,

dêterminada: até o finâl do exêrcício financeiro de 2022'

cl,i(usuI,À orrÀvÀ - DÀs oBRrGÀçõEs Do colÍrRÀTÀtf,rE:

a - Efetua! o pagamento relativo ao fornecimento efêtivamente realizado' de âcordo com as

respectivas cláusulas do prêsente contrato;
b - Proporciona..o cott.utlãã iàao" o" meios llecessários pa!a o fj'e1 fornecimento contratado;

c _ Notificar o contratado "o»..-À".iq".. 
irrequraridade encontrada quanto à qualidade dê ploduto

fornecido, exelcendo " 
,.i" "ã*i:"à-ã-J..prãt. -fiscalizaçáo, o que não exime o contrâtâdo de suas

responsabilidades contratuai§ e legais;
d - Designar rêpresentantes com airibuiçÕes de Gestor e Eiscal deste contrato' nos termos da

norma vigente, .sp.ciur^t"-tt--fura àl:o*pu"ht'- e -fiscalizar 
a sua execução' rêspectivanente '

permitida a contrataÇão d" ;;;r;"; fà'u u"si"tcttcia e subsldío de infolmações pertinêntes a

êssas atlibuiÇões.

crÁusuÍ.À NoNÀ - DÀs oBRTGAçõES Do coNTR'ArÀDo:

a _ Executar devidamenre . l;;.;;il;à."".ia" na CIáusuIa collespondente do plesente contrato'

denrro dos methorês p..â^.;;;;-á;- ôariaaae estauet".iãÀ" put" o iamo de atividâde relaclonada

"á 
álj"to contratual, con observância aos prazos estipuLados;

b - Responsabiliru,-"t po'-1'oãos os ônus t oltiguçou"' ;o"cêrnentês à legisl-aÇâo fiscal' civll'

tributária e trabafhista, b;; ".^o 
por todas as despesas e compromissos as§umldos' a qualquer

título, perânte "aa'" 
tot')ttedotes ou terceitos em razão da êxecuÇão do objêto contratado;

c - Manter prePosto ""p"titáão 
t-iaáneo' aceito pefo coDtratante' quando da exêcuÇão do contlato'

J"" " 
-i.ot."."ae 

inte;ralmente êm todos os seus atos;

á _ permitir e facilitaí ] 
-iiscarizaçao do contratante dêvendo prestar Ôs j-nfolmes e

:":r3.':;'ljlota;;.T"J5'"TL""s causados diferamenre ao contratanre ou a têrceiros, dêcorrentês

de sua culpa ou do].o na .*à"J"iào 
-Jo 

contlato, ,,ão .*"I.,i,,do ou reduzindo essa responsabif idade

a fiscafizaçáo ou o acomPanhamento Pêlo órgão intêressado;

f _ Náo ceder, transferj-r "ulrJ""nirua"r, 
no todo ou en parte, o objeto deste instnmento' sem

; ..;;.r;;;l; ê a devida autorização exprêssa do contratantê;

o - Mantêr, durante a vigência do con!rato' t"t "otrrputlÚir: 
iadê com as obrigaÇÕes assumidas'

iodas as condiÇôes a. n"uir'ii"iaJ-.-q;uiiri.uçao.*iqid"" no respectivo processô licitatório'

aprêsentando ao contratantã tJãot"nttáttt necessários' sêmpre quê solj'citado'

crÁusuLÀ DÉcnáÀ - DÀ ÀrrERÀÇÀo E REscrsáo:

Este contrato poderá ser t;;;. -t"^ a devida j.ustificativa' uoitatelalmênte peto contratantê

ou po! acordo entle as o"t;";-";;-t;"o" p-tt'i 
"^to ": 

-'io -ott 
' e s e será rescindido' de pleno

direlto, conformê o al"po""t-o"""-o'" att"' rl' ía " 
lg' tÔdos da Lei B'666/93'

o contratado fica obrigado a aceitar, ,r"" ^."^a" 
-.àndições contratuais, os âc!éscinos ou

supressôes que se rizerem;""";;;;1";'".: : :::T::*';j;l*.1;'SU:.1':;r,u:'".u":;.:"",:::
á.ZZá1ó1. Nenhum acréscimo ou supressâo poderá excêoel

;;";i;;;;.; áe acordo celebrado entrê os contxatantês'

;*::ffi"': "T".'*yin;i"fiff:Hx:'"" 
condiçôes de adünprêmento das ob.risaçôês pactuadas'

os procedimentoa a oauro"'"0'uru--a"""oaa o seu objeto pelo cóncratante obedecêrão' conforme o

::";, ;;;;;"içou" ao" aris ' ?3 a ?6' da Lei 8 ' 666/e3 '

CIÁUSuIÂ DúCD4A SEGUT{DÀ - DÀS PENAIIDÀDES:

À recusa injusta e& a"i*u.'ã. 
-.-*prir as obrigaÇóês assunidas e prêceitos legais,

contratado, garantida a pteti-u áãi't"t ' a" seguintes ^penalidades 
p!êvistas no§ Arts'

Leí 8.666/93t a - advertênciai i:íJtt a" *-or" ae o'5* (zero virqula cinco pot cên

sobxê o valo! do contrato pã Jiu au atraso na entrêga, no .inlcio ou na execuÇào d

contratado; c - nufta a" rói- fà"" pãt "tnto) 
sobrê o valor contratado pera inêxêcu

.ãr:cial do contrato; o - "i^*iiu"àt 
ênte' gualquêr das penalidades cabiveis fund

teL 8.666/93 e na Lêi 10'52A/02'

sujeitará o
86 e 87, da

to) aPllcada
o objeto ora
Çáo total ou
amêntadas na



Sê o valor da nulta ou indenizaÇão dêvida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇão

ao contratado, será automaticamentê descontado da primêira parcela do pagamento a quê o

contlatado vier a faze! jus, acrescido de juros moratóIios de 1t (um pol cento) ao mês, ou,

quando for o caso, cobrado judicia.lmente'

cu(usuÍÂ DÉcrMÀ rERcErRÀ - DÀ coMPENsÀÇÃo FtNÀNcErRÀ:

Nos casos de eventuais atrasos dê pagamênto nos termos deste instlumento, e dêsde quê o contratado
não tenha concoxrido de alguma io.*u patu o atraso, será admitida a compensaÇáo financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento

da parcera. o5 encargos moratório; dêvidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com

utiiização da seguinte fórnu1a: EM: N x VP x I, ondêl EM: encargos rnoratórios; N: número de

dias enire a datà prevista para o pagamento ê a do efetivo pagamento; vP : valor da parcela a

ser paga; e I: ínáicê de cornpensação fj-oanceira, assim apurado: I: (TX + 100) + 365' sendo TX

= percLntuat do IPCA-IBGE acl.mulado nos últlmos doze mesês ou' na sua falta' r'rm novo lndice
ad;tado pelo Governo Fêderal que o substitua. Na hipótesê do rêferido indicê estabelecido para

a cornpen;aÇão financeira venha- a §er extinto ou de quarquer forma não possa mais ser utilizado,
será ;dotaào, em substituiÇão, o que vier a ser dêteminado pêIa legislaÇáo então em vigor.

cI,i(us(,I,À DÉcruÀ QgÀREA - DO FORO:

Para dirimir as questÕes decorrentes deste
Itabaiana.

E, por estarem dê pleno acordo, foi lavrado o presente contrato en 02(duas) vias' o qual

assinado pelas partês e po! duas testemunhas '
de

contlato, as paltês el-egen o Eoxo da Comalca de

val

Mogêiro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de

TESTEMUNIlÀS

PBLO CONTRATADO

ü


