
ESTÀ,DO DÀ
PREEEITURÀ MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

COIdISSÃO PERMANENTE DE LICITÀÇÃO

EDITAI Licitação
PRoCESSO ÀD!ÍINISTRÀIrVO Nô PP 00010/2022
LrcrrÀçÃo N". ooolo/2022
MODALIDÀDE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Ólgão Realizâdor do certâmê:
PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

AV. PRESIDENTE .,0ÃO PESSOA, 4] - CENTRO _ MOGEIRO - PB.
CEp: 58375-OOO - E-mail: Iicitacaomogeirocuol , com. brlcompras. cotacoesc outlook. com - Te1.: (83)
32667033.

O órqáo Reâlizador do Certame acima qualificado. inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-67, doravantê
denoDinado ai-aplesoatrtê ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar quê

fará realj-zar através do Prêgoêiro Oficial assêssorado por sua Êquipe de Apoio, as 08:30 horas
do dia 08 de Ablil de 2A22 no endereÇo acima indicado, licitação na nodalidadê Pregão Presencial
n" OOOLA/2022, tipo loenor preço, e sob o regime de tarefa; tudo de acordo con este instrumento
e em obsêrvância a Lei federal n' 10.520, de 1? de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal
n'8.666, de 21 de Junho dê 1993; Lei complementar n' 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Municipal n. 016, dê LO de Novêíüro de 2OO6i ê fêgis1aÇáo pêrtrnente, consideradas as aftêraÇões
pôsteriores das rêferidês nomas; conforme os critérios ê procêdimentos a sêguir definidos,
àbleti.rando obter a rnelhor piopo§ta para: CoNTRATAÇÂo DE EMPRESA PÀRÀ LocAÇÃo, lNsTÀLAÇÃo,
MÁurENÇÁo B RuvrsÂo DE srsrEMÀ DE cÂMERÀs Nos PRÉDros PÚBLrcos NEsrE MUNrcÍPro.

1. O.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitação: CoNTRÀTÀÇÂO DE EMPRESA PARÀ LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO,

MANUTENÇÃo o nevisÃo DE srsrEMA DE cÂl4ERÂs Nos PRÉDros PÚBLrcos NEsrE MUNrcÍPIo.
L.2.As especificaçÕes do objeto ora licitado, encontlam-se devidamente dêtalhâdâs no
correspondênte Termo de Referência - Âlexo I dêste InstrDmento.
1.3.À contratâÇão acina dêscrita, quê será plocê§sada nos termos deste instrumênto convocatólio,
especificâÇões técnicas e informaÇões complementales que o acompanham, guando for o caso,
luitifica-se: pefa necessidade da dêvida efetivaçào de serviço para suprir demanda espêcifica -
óolltnareÇÃo DE EMPRESA pARÀ LocAÇÃo, rNsrALAÇÃo, MÀNUIENÇÃo E REVrsÃo DE srsrEMA DE cÂMERÀs Nos
pRÉDroS púBLIcos NBSTE MUNrCÍpIo -, considerada oportuna e imprescindivêf, bem como relevantê
medida de intêresse público; ê ainda, pela necêssidadê dê dêsenvôIvinênto de açôes continuadas
para a promoÇão de atj.vidadês pertinentês, visando à maxlmização dos rêcursos er0 relaÇão aos

ôUjetivás programados. obsêrvadas as di-retrizes e mêtas definidas nas ferramentas de pfanejamento
aprovadas.
l.4.Salienta-se que na referida contratâção, nãô sêrá concedido o t!atamênto diferenciado e

simplificado para as Microêmpresas e. Empresâs de Pequeno Porte, nos têrmos das disposiçÔês
contidas no Àrt. 4?, da Lei complêmental. n" 123/2006, por Dáo enquadrar-se nas hipóteses dos
incisos I e III, do Art. 48, como taÍüém, náo sêr oportuno aplicar a exigência facultada no

inciso ÍI, do mêsmo artigo, visto êstarem presentes, isolada ou simul taneamêntê, as situaçôes
previstas no inciso IÍI, do Art. 49, todos do referido diplona 1ega.t. Fica, no êntanto, âssegulado
à Mo. spp o ttatamento dj-ferenciado ê sinplificado prêvisto nos dêmais Artlgos do Capltulo V,

sêÇão 1, da Lei n'. 123106.

2.O.DO LOCÀL E DÀ3À E DÀ D{"UGNÀÇi{O DO EDÍTÀ!
2.1.Os envêIopes contendo a documentaÇão relativa à proposta de prêÇos e a habi.Iitação Para
execuÇão do o-bleto desta licitação, deverão ser entrêgues ao Pregoeiro até as 08:30 horas do

dia OB de Abril de 2022, Ao êndereÇo constante do preâÍüculo deste instrumênto. Nêste rnesmo

Ioca1, data e horárj-o sêÍá realizâda a sessão púb1ica para abêrtura dos referidos ênve.loPês.
2.2,InformaÇôês ou esclatecimentos sobre esta licitaÇão, serão prestados nos horálios nornais
de expedientêi das O8:OO as l2rA0 holas' E-mail:
I icitacaomogei roGuol . com ' br/compras ' cotacoes Gout fook ' com'
2.3.Qua1quei pessoa - cidadão ou licitânte - poderá solicitar e§Çlarecimentos, provi
impugnar o atà convocatório destê cêrtamê, se manifestada por escrito e diriqida ao

até 02 (dois) dias úteis antês da data fixada Para recebimento das propostas'
2.4.Cabelâ ao Pregoeiro, auxlliado pelos setorês responsáveis pê14 êlaboração
convocatório e seus anexo§, dêcidir sobre a pêtiÇãÔ no plazo dê até 24 (vintê e quat

dências ou
P regoe i ro r

deste ato

considêrado da data en que foi devidamente recêbido o pedido'
2.5.4 respectiva petiÇão será aprêsentada da seguinte formâ:

horâs,



3.0
3.1
3.1

3.1
3.1-

3.2

2,5,1, protocolizando o oriq,inal. nos horários de expedieote acima indicados, exclusivamente no
seguinte endereÇo: Av. Presi"dênte João Pessoa. 4? - Centr:o - Mogeiro - PB.

.DOS ELEMENEOS PÀRA LlCrrÀçÃO

.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes êlementos:

.1.ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA _ ESPECIFICAÇÕES;

.2.ÀNEXO II - MODELOS DE DECLÀRÀÇÔES;

.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGUIÀRIDADE - HABILITAÇÃO;

.4.ANAXO IV - MINUTÀ DO CONTRÀTO.

.Ã obtenÇão do Edital poderá ser feita da seguinte forma:

.1.Junto ao Pregoeiroi gtratuitamênte; ê

. 2. Pe.Ios sites : wvw. roogei!o. pb' gov' br/licitacoês ; www. tce. pb. gov. br.

4. O.DO SUPORTE I.EGÀI.
4.1.Esta llcitaÇão regêr-se-á pela !ei Pederal n' 10.520, de 1? de Julho dê 2002 e

subs id j-ariamênte a Lei Eederâl n'8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lei Complêmental n" l-23, de 14

de Dezenbro de 2006; Decreto Municipal n' 016, de 10 de Novedblo dê 2006; ê legislaÇâo peltinente.
consideradas as âlteraÇóes posteriorês das referidas normas; que ficam faze.do partes integlantes
dêste instrumento, indêpendente de transcriÇão'

5. O.DO PRAZO E DOIAçÃô
5.1.o prazo máximo para a exêcução do objeto ola licitado, conformê suas caracterlsti.eas e as

necessidades do oRC, e que admite prorrogaÇão nos caso§ previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partir dâ assinatula do Contrato:

Início: Imêdiato;
concfusão i I (oito) neses.

5.2.O serviço será executado de acordo com as especificaÇões definidas no correspondente Termo

de Referência1, anexo a este instrumento.
5.3.opIazodevigênciadocorlespondentecontratoserádeterminado:8(oito)meses,considerado
da data de sua as§inatura; podênão sêr prorrogado nos terrnos do Art' 57' da Lei 8'666/93'
5.4.4s despêsas dêcorrentes do objeto dêste certame. correráo por conta da seguinte dotaÇáo:

RecursosPróp!iosdoMunicipiodeMogeiro:LEÍ358/202702'020.sEC.DEADMINrsTRÀcAoE
PLANEJAMENToo2'030_SEC.DEEDU.cAcAo,CULTURÀ,EsP.LAzERETURIsMoo2.o40-sEc.MUNIcÍPÀLDESAUDE
,/rMs02.050.sBc.DEÀCÀosoClAI/EMAS02.o6o-sE.DElND.CoM.coMPRAsETRÀNsPoR?Bs02'070-
SEc.AGRIC.MEIoÀMBIENTE,PESCAEPECU02.oEo_SEC.DEINDUST.coMERCÍoEINE.RÀESTRUTURÀ02.140-
SECRETARTA DE EINÀNCAS 3.3.90.39'OO.OO OUTROS SERV'DE TERC'PESSOA ']URIDICÀ

credênciado.

6.0.DAS COIIDIçóES DE PÀRTÍCI PÀçÃO

6,1,Os proponentês que dêsejarem participar destê certame deverão entregat ao Plegoêiro dois

"r,r"ropà" 
iechados indicandã, respectivamente, PRoPosrA DE PREÇos ê DoCUMENTAÇÃo' devidarnente

identificados, acompanhados da rêspectiva declaraÇão de cumplimento dos requisitos de

ir"liiiiãça", nos termos definidos neste instrumento convocatório'
6.2.4 palticipaÇão neste certame é aberta a quaisquer interessados' inclusivê a§ Microempresas'

Enpresàs de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos dâ legi-slação vigentê'
ã.ã,rlãã poa..aá participar os interessados qrle sê encontrêm sÔb o rêgime fafi'menta!' emplesas

;;;;;;;.i.." que náo funcionem no pais, nem aquêIes que tenham sido declarado§. inidôneo§ para

ricitar ou contratar corn a adrninistiação púbrica ou que estejam cumprindo a sanção dê suspênsão

do dileito de licitar e contratar com o oRC'

6.4.Os licitant.s q,.re a.seja]]"nt "t"'itt 
seus envelopes Proposta de Preços e DocumentaÇão via

;;;;;1 ---.; a,ri"o à. necebíÀe"to AR -, deverão rêmetê-Ios em tenpo hábi1 ao endêreÇo constânte

dopreâmbufodestein§trunento,aoscuidadosdoPregoeiro.FlavianoclebsonÀraújo.Nãosendo
!igorosamêntê observadas u" t*igc"(]it" deste item' os respectivos ênvelopes náo selão aceitos e

ã íi.itur.,t", portanto, desconsiàerado para efeito de participaçáo no certame.

6.5.Ouando observada a ocorlência da entrêga apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro' sem a

permanênciaderepresentantecredenciadonarespectivasessãopública,ficarásubentendidoque
t licitante abdicou dâ fase dê lances verbais'
6.6.É vedada à participaÇão êm consórcio'

?.0.DÀ REPRESENTÀÇÀO E DO CREDENCAÀIIIEI(TO

?.1.O licitante deve!á sê upta"a"tut, pala credenciamênto iunto ao Pregoeiro' qualdo fol o caso'

através de um rêPrêsentaote, com os documentos que o credênciam a participar deste procêdimento

1j-citatório, inclusive "o^ 
poa"it" para formulaLão de ofertas ê lances vêrbais' cada licitante

credencj-aláapeoasunt.pr.".tttu''ttqueseráoúnicoadmitidoaÍntervil:nasfasesdocertane
na forma prevista neste instrumento, pàat"a" ser substituido posteriormente por outro devidamente

'7 .2.PaÍa o credenclamê
7.2,l,Tratando-se do rêpresentante legal:

ndo for o caso, devidamênte registrâdo
esa na foúna da

no órqão compêtente, no qual êstejam expressos
õàs em decorrência de tal investldrlra;

or instrumeato púb1ico ou particular da
verbalmente lancês, nêgociar preços, f
de rêcurso e Praticar todos os d

ndente instrumento dê constituiÇâo da

nto devêrão ser aPresentados os seguintes documentos:
o instrumento constitutivo da êmpr Lei,

seuS

qua I
irmar
atos

resa,

qua
poderes para exelcer direltos e as§uIüir obrigaÇ
1 .2,2.'lra tando-se de procurador: a procuraÇão p

constem os necessários poderês para formular
decfaraÇÕes, desistj.r ou apresentar as razôês
peltinentês ao certame; acompanhada do corresPo

rove os poderes do mandantê Para a outorga. Na hiPótese de P ação
quando for o câso? quê comp

§Í5 êja particular dêwêrá sêr úêconhgcida â fi-rma 6E cartót io do rêgPectivo signatário.

1S



?.2.3.O representante 1egal e o procuradoÍ devêrão identificar-sê aplesêntando documêntô ôficiêI
que contenha foto,
7.3.Estes documentos deve!ão ser entleguês ao Pxegoêiro - antes do início da sessão púb1j.ca -
en original, por qualquêr procesaô dê c6pia autenticada por caltóxio competente, pêIo Prêgoêiro
ou membro da Equipe de ÀPoio'
7.4,A não apresentação ou ainda a incorreçáo insanáve1 dê qualque! dos dôcumêntos de

credenciamento impedirá a participaÇão ativa do represenlante do licltante no plêsênte cêrtâme.
Esta ocorrência não iDabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o di.êito a

manifêstar-se nas corrêspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoêiro receberá
xegularmentê do refêrido concorrente seus envêIopes, decfaraÇões ê outros elêmêntos necessários
à participação no certâlne. desde quê aptêsêntados na forma definida nêste instflmênto.
?.S.No momento de abertura da sessão púb1ica, cada licitante, por interrnédio do seu representante
devldamente credenciado entreqará ao Pregoeiro, êm sepalado de qualquer dos ênvelopês, a seguinte
documentaÇão:
? . 5. 1. DeclaraÇâo de Elaboração lndependentê de Proposta - Anexo rr'
? . 5.2. Declaraçáo dando ciênCia de que cumpre plenanente os xequisitos de habilj-tação, conforme

modefo - Anexo II1; e
? , 5. 3 . comprovaÇão de que o licitantê se enquadra nos termos do AÍt' 3" da LeL 123/06' sê fol o

"u"o, "".rdo 
considerado microenpresa ou empresa de pequeno polte e recebendo. poltanto,

tratamento diferenciado e simpiificando na forma dêfinida pela 1êgistação vigênte. Ta1

cà.p.o.raçao poderá ser feita através da apre§êntaçâo de quarquer: r]]n dos seguintes doc\rmentos, a

critério do licitantei a) declaraÇão expressa folnalmente assinada por profissional da áIêa

contábi1, dêvi.damênte habilitado; b) certldão simp.Iificada êmitida pefa junta comêrcial da sede

do licitante ou equivalentê. na forma da legislação pertinente. A ausência da referida declalâÇâo

ou cêrtj"dáo simplj.ficada, apenas neste caso para comprovação do enquadramento ná forma da

iegisraçao vigerrie, não é suiicientê motivo paia a inabilitação do ricitantê, apênas perdêrá,

durante o presênte certane. o direito ao tlatamênto diferenci.ado e sinplifi-cado dispensado a ME

ou EPP, previstos na Lei 123106:
7,5.3.1.O Pregoêiro po.lêrá promovêr diligência, na forma do Ar:t ' 43' § 3"' da Lêi 8'666/93'
destinada a escrarecer se á licitante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou

empresa de Pequêno Pôrte.
? . 6 . Quando os envelopês Proposta de Preços e DocumentaÇáo forem enviados via postal ' a

documentaçáo relacionada no" it"rr" .1 .5.1, 1.5.2 e 1.5,3 deverá ser apresentada dentro do envelope

Proposta de PreÇos.

LO.DÀ PBOEOSTÀ DE PBEçOS

8.1.4 proposta dêverá ser aplesentada em 01 (uma) via' dêntro de ênvêlope lacrado' contendo as

seguintes indicaÇõês no anverso:

PREFEITURÀ MUNÍCIPAL DE MOGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N"' OOO1O/2022

NOME PROPONENÍE
ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTE

oENVELoPEPRoPosTADEPREÇoSdevelácontê!osseguintesêlementos:

B.2.Propostaelaboladaemconscnânciacoma§espêcificaÇõesconstantesdesteinstnrmentoeseus
elemêntos - Anexo r -. "À 

papel tinbrado da emPrêsa' quando fo! o caso' assinada po! sêu

!êpresentante têgaI, aoa'i""ao no corrêspondente itêm cotado: discriminâÇão e outras

calacterlstj.cas se necessário, quantidadê e valores unitálj-o e total expressos ern algarismos'

8.3.serácotadoumúnicopreÇoparacadaitem'colnautilizaÇãodêduascasasdecimais'TndicaÇão
en contrário está sujeita a coireção observando-se os sequintês critérios:
8.3.1. Ealta de dígitos: serão aclêscidos zeros;
g.3.2.Excesso de dlqitos: ÁJo o p.i*.i.o dígito excedênte menor quê 5. todo o êxcesso §era

suprimido, caso contrário nãvera o arredondanenio do digito anteriol pala nais e os deÍnais itens

excedentês suPrimidos.
8.4.4 Proposta deverá ser redi"gida em 1íngua portuguesa e em moeda nacional' elaborada com

clareza. sêm al-ternativa"; t-t";;'";, ernendas 
-elori 

-entrálinhas ' suas folhas rubiicadas e a ú1tima

datada ê assinada peto lesponsável, com indicaçáo: do valor total da proposta em algarisrnos'

dos prazos de entrega ou 
-titt'ito, 'a"s 

condiÇõqs-de pagamento' da sua validade que não poderá

ser inferior a 60 dias, .-ãra.à" informaçÕes . ob"e.raão"s pertinentes que o licitantê iulgar

âl!iiiÍli?i;" discrêpância enrre o prêÇo unirário e o valor rora1, resurtado da mulriplicação

á;-p;;;; unitário pela quantidade, o pttço unitário plevalecerá'
8,6.Eica estabelêcido qt" hut'"tao divergência de p-reços unitários para um mêsmo ploduto ou

serviÇo, plevalece!á o de meno! valor'
8.7.No caso de a1têração "ã"ã""atit 

da propo§ta fêita pelo Pregoeiro e sua' Equipe dê Apoio'

decorrênte exclusiva$ente 
-âu 

i""ott"çot" oá unidade de mêdida utitizada' obsêlvada a devida

proporcionalidaa", o"* 
"o^olu ^"itipfit"çat 

e/ou soma de valo!ês' prevalecêrá o valor corligido'
g.B.A náo indicaÇão .ru p.ãpá"t" dos'prazos de entrega ou exêcuÇão, das- condiÇóês dê pagamênto

ou de sua validade, ri.uJ'"rlurrtu"àião qr.,. o lj"cita;te aceitou intêgralmente as disposiÇôês do

ato convocatôrio., pott"'iJ, "ttàt 
co""iáttuaas a§ detêrrninaçôês nel-ê contidas para as rêfelidas

;;;s;;;i;"-;á; "."aá ""ri.ü"te 
notivo para a desclassi.ficaÇão da proposta. a\

8.9.É facultado ao licitante, apresentar u ptopo""u tto propiio moaãto fornecido nefo \c\esae
quê êsteja devidamênte prêênchido' \ \\N

>--



9.0

via

8.10,Nas licitaçÕes para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos produtos
ofertados. A eventual falta da refêrida indicação não desclassificârá o Iicitante.
8.11,Será desclassificada a proposta quê deixar dê atendêÍ as disposiÇôes deste instrumento,
B.12,Fica facultâdo ao licitante a aptesentaÇão da proposta taÍúlóm êm mídia, ou seja, em CD ou
PENDRIVE.

. DÀ SABÍLITÀçÃO

.os documentos necessários à habilitâção dos licitantês, deverão ser apresêntados eÍn 01 (uma)

, dêntro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicaçóes no anverso:

PREFEITURÀ MUNÍC]PAL DE MOGEIRO

DOCUMENTÀÇÀO - PREGÃO PRESENCIAL NO.
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENIE

000la /2022

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os sêguintes eLementos:

9.2.PESSOA,JURÍDTCA:
g.2.1.Ptova de inscrj-ção no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.
g.2.2.ptova de inscriÇâo no cadastro de contribuintes estadual ou rôunicipaf, relativo à sede do
licitantê.
9.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato soc.ial em vigor, devidâmênte registlado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedadês por aÇôes, acompanhado de documentos
de eleiÇâo dê seus administradores . Inscrição do ato constj-tutivo, no caso de sociedade§ civis,
acompanhada de prova de dj.letoria em exercicio. Dêcreto de autorizaçáo, em se tratando de enpre§a
ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizaÇáo para
funcionamento êxpêdido pelo órgâo competênte, quando a atividade assim o exigil. Regi§tIo
comercial, no caso dê empresa indj.vidual, Estas êxigências nào se aplican âo licitantê que,
quando da etapa de credencj-amento no certame. já tenha apresentado de foima reqular nos termos
áo pae"arrta instrumento convocatório, a rêfêrida documentaÇão solicitada nestê subitêm.
g,2.4.Oa1anço patrinonial e demonstraÇôes contábeis do últirno exelcício social, iá exiglveis e

apresêntados rru fo..u da lêi, com indicaÇâô das páginas cottespondentês do livro diálio em que

o mesmo se encontrâ, beÍn como apresentaÇão dos competêntes termos de abertura e encêlramênto,
assinados por profissional habi-1j"tado e devldamente registrados na junta conercial- competente,
vêdada a iua substituição por balancetes ou balanÇos provisórj.os. Tratando-se de empresa

constituida há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamênto do sêu

primeiro ano de existência no prazo 1ega1, poderá apre§entar o BalaÇo de Abertura assinado por
ptofissionaL habilitado e devidâmente registrado na junta comelcial competentê,
-g. 

z , 5 , Reqularidade para com a razenda Eedêra1 - certidão Negatj-va de Débitos Rêlativos aos

Tributos federais e à Dívidâ Ativâ da União'
9,2.6.Cêrtidôês negativas das Fazendas Bstaduâl e Municipâl dâ sede do licitante, ou outro
equivalente, na forma da fei.
9 . 2 . ? . conpro.,açâo dê regularj.dadê relativa ao fundo de Garantiâ por Tempo de serviÇo - EGTS'

apresentando o respectivo certificado de Requlalidade fornecida peta caixa Econômica Fedêra1'

9.2,g.prorra dê inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentaÇãodeCeltidãoNegativadeDébitosTIabalhistasCNDT,nostêImosdoTituloV]I-Àda
cànso:.iaaçao das Leis do rra'batno, aplovada pelo Dêcreto-Lei n. 5,452, de 1'de rnaio de 1.943.

9. 2. 9. Deciaraçáo do licitante: de curnprimento do dispo§to no Àrt' 7o' Inciso xxx1II' da

constituiÇão Fêdêra] ' Ar:., 2.7,Inciso V, da Lei 8'666/93; de supervêniência de fato impeditivo
no que diz respeito à participação na licitaÇâo; e de submete!-§e a todas as c1áusulas e

condiÇôes do presente iDstrumento convocatório, conforme mÔde1o - Ànexo rÍ'
9.2.1ó.certidáo negativa dê fa1ência ou concordata expêdida pelo distribuidor da sêde do

licit'ante, no máximo 30 (tlinta) dias da data prevista para abertula das propostâs'
9.2.11.Comprovaçãodecapacidadedêdesempenhoantêriolsati§fâtório,deatividadeigualou
assemefhadà uo àb;.to da licitação, feita àtravés de atêstado fornecido por pessoa jurldi^ca de

dj.reito púbI i co ou Privado.
g-2.72.A|:valádelocalizaÇãoêfuncionanêntoe/oudêclaraÇãodaPrefêituradolocaldasededa
firma, informando qrle a mêsma funciona no êndelêÇo mencionado nos docünêntos '

9.3,Os documêntos de Habilitação devêrâo sêr olg
precedidos Por um lndlce correspondente, podend

anizados na ordem descrita nêste inslrumênto,
o ser apresêntados êm original, por qrlalquê!

pêfo Pregoeiro ou membro da Eguipe de

visa facilitar os trabafhos, a ausência do iêferido lndic
9.4.4 falta de quâLquer docrmento exigido, o seu vêncimên
autenti-cadas ou das vias oliginais pala autenticaÇão pelo

paocesso de
Apoio ou pu
legiveis, sem
êncerrados êm

ou da publicaÇão en órq
do envelôpe esPecí fico
obtido via Intêrnet sua

, tornârá o respectivo licitante
tegalidade sê!á comprovada nos end

Estando pe rfei tamentecópia autênticâda Po! cartólio competênte,
blicaçâo em órgão da imprensa oficial, qua

contêr borrôes. rasurâs, emêndas ou entre
ênvefopê devidamênte lacrado e indêvassáve

ão na imprensa oficial, a apresênt

ndo for o caso.
Iinhâs, dentro do plazo de validadê, e

l. Por ser apenas uma formalidade que
e náo inabilitar:á o licitante
to, a ausência das cópias devidamente
Pregoeiro ou membro da Equipe dê ÀPoio
aÇão de documentos de habilitação fora

inâbilitado. Ouando o documento fôt
erêços e1êtrônicos correspondêntês.

cadastral de fornecedor, s tantêPodêrá ser ut
dos arquivos
quando for o

ilizada, a clitério dô Pregôêiro, a documentaÇão
do ORC, para comProvaÇão da âutenticidadê de efemê ntos aprêsentados Pê1o 1

caso.

nte,



10. O.DO CRITÉRIO PÀB,A .'U!GÀ}IENTO
10.1.Na seleÇâo inicial das propostas para identificaÇão de quais irão passar a fase dê lancês
verbais e na cfassificaÇão finê1, observadas ês exi-gências ê procedimentos definidos neste
instrumênto convocatório, sêrá considêrado o crltério dê menor preço âpresêntado para o
correspondente item.
1O,2,Havêndo igualdade dê valores entrê duas ou mais propostas esclitas, ê após obedecido ô

disposto no Art. 3o, S 2", da Lei 8.666/93, a cfassificaÇão inicial para a fase de fances
vêrbais, sê fará através de sortêio.
10.3.Na presentê ficitação - fasê de lances -. sêrá assegurada como critério de dêsêmpâte,
preferência dê contratação pâra as microempresas e empresas dê pequeno porte.
10.4.para efeito do disposto neste instnmento, entende-se por empate - fase de lances -/ aquelas
situaÇões em quê as propostas apresentadas pefas microempresas e empresas de pequêno porte sejam
iguals ou até 05t (cinco por cento) superiores ao melhor preÇo.
lO.5,Ocorrendo a situaÇão de empate - fase de lances - conforne acima definida, proceder-se-á
da sêguinte forma:
10,5,1.4 microêmpresa ou empresa de pequeno por:te mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no máximo de 05 (cinco) minutos após o encêrramento dos laocês, sob
pena de preclusâo
10.5.2.Não ocorrendo a contrataÇáo da rnicroempresa ou êmpresa de pequeno porte, na forma do item
anteriot, sêrão convocadas as demals rêmanescentês que por ventura se enquadrem na situaÇão de
êmpate acima dêfinida, na ordem dê classificaÇão. para exercicio do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equivafêncla de valorês apresentados pefas mlcroemprêsas e empresês de pequeno
porte que se encontrêm no i-ntervalo estabelecido como situaÇâo dê êmpate, será rêafizado sortêio
êntrê êlas para quê se identifique aquela quê primeiro poderá apresentar mefhor oferta.
1O.6,Na hipótêsê de nâo-contratação nos têrmos acima previstos, em que foi obselvadê a situaÇão
dê empate ê assêgurado o tratamento difêrenciado a microenpresa e empresa de pequeno porte, o

objêto licitado será adjudicado em favor da proposta originalÍnente vencedora do cêrtamê.
10.?.A situaÇão de empate - fase de lances -, na forma acima definida, somentê sê aplicaiá
quando a mefhor oferta inicial não tivêr sido aprêsentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

11. O.DÀ ORDEM DOS TR,ÀBÀIIIOS
11,1.para o recêbimênto dos ênvêl-opes ê início dos trabalhos sêrá observada uma toleÍância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encêrrado o prazo para lêcêbimento dos envelopes,
nênhum outro será aceito.
11.2.Dec1arada aberta à sessáo púb1ica pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento
dos j-nteressados. Somêntê participará ativamêntê da reuniâo u]n reprêsêntante dê cada licitantê,
podendo, no entanto, ser assistida por quafquer pêssoa que se interessar.
i1.3.o rrao comparecimênto do representantê dê qualquer dos licitantes não impedirá a efetivaÇão
da reunião, sendo que, a simples participaÇão nêste certame implica na total aceitaçâo dê todas
as condiÇÕês estabelêcidas nestê Instrumento Convocatório e seus anexos.
11.4,Em nenhuma hipótêse será concedido prazo para a apresentaÇão de documentaÇão e/ou
substituj-Ção dos ênvelopes ou de qualquêr elemento êxigido e não apresentado na reuniáo dêslinada
ao rêcebimento das propostas de prêÇos'
11.5.O pregoeiro têcêberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e Documentaçâo
e a dêclaraÇão, separada de quafquêr dos envêlopes, dândo ciência dê que cumplre plenamentê os

rêquisitos de habilitaÇão '
ll.6.posterioimente abiirá os envelôpes Propostas de PrêÇos, rubricará o seu contêúdo juntamêntê
com a sua Equipe de Apoio. conferindo-as quanto à validade ê cumprimento das êxigências
constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que êxaminen a documentaÇão

nê1es contidas.
11.7 . prosseguindo os trabafhos, o Pregoeiro anali§ará ôs dôcumêntos ê as observaÇôes porventurâ
fomuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência. êm seguida, da classlficaÇão inicia], indicando
a proposta de menor preÇo e aquelas em valoles sucessivos e superiores em até dez por cento,
relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, sê assim julgar necêssário,
poderà divulgar o resulLâdo numa novô leuniào.
if.s.liao havéndo para cada ltêm Iicitado pelo mênos três propostas nas condiÇôês êcima dêfinida§,
serào classificadas as mefhores propostas subsequentes, até o máxlno dê três, quaisquer quê

sejam os prêÇos ofetecidos.
11.9.em sàguiaa, será dado início à etapa de aprêsentaÇáo dê lances vêrbais pelos reprêsêntantês
dôs licitantes iniciâhiente cfassificados, que deverão ser formulados dê forma sucessiva, em

valores distintos e decrescentes, a partir do autor da Proposta de maior preÇo SêrãÔ rêalizadas
tantas rodadas de lances veabai§ quantas se fizerem nêcessárias. Ústa etapa podêrá sêI
inter:rompida, marcando-se uma nova sessão pública pala continuidade dos tlabalhos, a critério
do Prêgoeiro.
11,10.Não serão aceitos lancês com valores irrisórios, incompatívêis com o valor ÔrÇado, ê

dêverão ser efêtuados êm unidade monetária nacional. Ã dêsistência em apresentar lance vêrba1,
quando convidado pêlo Prêgoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o collespondente item cotado e nâ manutênÇão do úItüno prêÇo aplesêntado, para
efeito de classificâÇáo final das propostas.
11,11.Dec1arada êncêrrada a etêpa compêtitiva e ordênadês às propostas, o Pregioêi ro examinará a

acêitabilidade dâ primêira cfassificêda, quanto ao obieto ê valor, decidindo motivadamente a

ta ção
Çôes
nto

respeito.
11,12.sêndo aceitável a proposta dê menor preço, será êberto o envelope contendo a do

dehabilitaÇáosomentêdolicitantêqueativerformulado,parêconfimaçãodassuas
habilitatórias.constatadooatêndimêntoplênodasexigênciasfixadasnoi ns

(



convocatório, o licitante sêrá declarado vencedor, sendo-Ihê âdjudicado o rêspectivo item.
objeto dêste certame, apôs o transcurso da conpetente fase lecursal, quando for o caso.
11.13.Sê a oferta náo for aceitável ou se o licitante não atende! as êxigência habilitatôlias,
o pregoeiro examinará as ofertas subsequentês, na ordêm de classificaÇão, verificandô a sua
acêit;bllidade e pr.ocedendo à habilitaÇâo do proponênte, e assim sucesslvamente, até a apuraÇáo
de uma proposta que atenda as disposiÇões do instrumento convocatório'
11.14.Da reunião lavrar-se-á Atâ ci rcunstanciada, na qual sêrão registladas todas as ocorrências
ê que, ao fina1, será assinada pelo Plegoeiro, sua Equipe de Apoio e licitântês Presentes.
11.15.Em decorrência da Lei complenentar 123l06, a comprovaÇáo dê regularidadê fiscal e

tiabalhista das microemplesas e emprêsas de pêquêno portê somente será exigida par:a efeito dê

assinatura do contrato, obselvando-se o sêguinte procedimento:
11,15.1.As mictoemprêsas e empresas de pequêno porte, por ocasião da participação nêsta
licitaÇão, deverão apresentar toda a docu.nentaÇáo êxigida para complovaÇão de regufaridade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enunerados nêste instrumento para êfêito dê

HabifitaÇâo ê integrantes do envêlope Documentação, mesmo que esta apresentê algrxna restrj-ção;
11.15.2.Havendo alguma restriÇâO nâ Comprovação da legularidade flscal e trabalhista' se!á
assêgurado o ptâzo de 05 (cj.nco) dia§ útêis, cujo têrmo iniclal- correspondêIá ao momênto êm que

o fi;itante for dêc1arâdo vencedor, prorrogáveis por iqual perlodo, a cr.itério do oRC, para a

regularizaÇáo da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais

".itidõ." 
negâtivas ou positivas com efej.to de certidáo negativa;

11.15.3.A nâà _ regul ari zaÇâo da documentação, no prazo acima previsto, implicará dêcadência do

dileitoàcontlataÇão,semprêjuízodassançõesprevistasnoArt.Sl,daLeiE'666/93,sendo
facultado ao oRC convocar os licitantes rêmanescentes, na ordêm de cfassificaÇão, par:a assinatura
do contraLo, ou revogar a licitaÇão.
11.16.osdocumêntosapresêntadospelÔslicitântesnocrêdenciamentoeosefêmentosconstêntes
dosênvefopesPropostadêPrêçose.Docunentaçãoquefolemabeltos,seráoletidospeloPregoêi'o
e anexados aos autos clo processo. No nesmo contexto. o envêlope DocrmentaÇão, ainda lacrado, do

licitantêdesclassificadoouquênãologrouêxitonaetapacompetitivaquênãoforletiÍadopor
seu reprêsentante IêgaI ,,,o p'u,o de 60 (sessenta) dias consecutivos da data dê homofogação do

prêsentê certame, §êrá sumaxiamente destruldÔ'

12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀAILIDADE DE PREçOS

12'1.Hâvendopropostaou]ancevencedorcomvalolpa]:êorespectivoitêmrêlacionadonoAnexol
- Termo dê Refêrência - EspecificaÇôes, na coLuna código:
12.1.1.Com indicios quê conduzam á oma presut'Ção rel-ativa de inêxequibilidade ' pelo critério
definido no Art. 48, ]], da Lei 8.666/93, em tal situaÇão, náo sendo posslvel a imêdiata

confiimaÇão,Poderáseraadaaolicitanteaoportunidadedêdemonstra!aSuaêxequibilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (t!ês) dias úteis pata comprovâr a viabilidade dos preços,

confomê parâmetros do mesmo Àrt 48. fI, sob pena de desconsidelaÇão do item'
12 , 2 . Salienta-se que tais ocorrências não desciassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o iten colrespondênte '

14. O.DÀ HO!.íOLOGÀÇÂO E ÀD,rrrDÍcÀçÃo
14.l..Concluido a fase competitiva, ordenada às propostas aprêsentadas, analisada a documentaÇáo

de habilitaÇáo e observados o" ."".,r"o" porr..t,lru intêrpostos na fÔrma da legj'sIaÇão vigente'

oPregoêiroemitllarelatÓrioconclusivodostrabalhosdêsenvolvidosnoceltamê,Iêmetêndo_oa
autoridadesupêriordooRC,juntarÂentecomosê].ernêntosconstitutivosdoprocêsso,necêssários
I aàj,-rai".çao-. HomologaÇão da rêspectiva licitação' quando for o caso'

14.2.A auto!idade supêaior do oRô poderá' no êntanto' tendo em vlsta semprê a defêsa dos

interesses do ôRC, discordar e delxar de homologar, total ou parcialmentê, o rêsultado

aprêsentadô Pefo Pregôeilo,- 
-ãoqut ou considelar nulà a Licitação' dêsde quê aprêsênte a devida

fundamentaçáo exig.ida pela legislaçáo vigentê' lesguardados os dileitos dos licitantes'

13.0.DOS RECT RSOS

13.1.Dectarado o vencedor, qualquer tici-tânte poderá manifestar imediata e notivadanênte a

intenÇâo dê recorrer. onselvando--se o disposto no Art' 4o' Inciso XVIII' da Lei 10'520'/02'

13.2.o acolhimento do .".ri"o iÀportarã a invalidaÇão apenas dos atos insuscêtlveis de

aproveitamento.
13,3,4 falta de manifestaÇão imediata ê motivada do ficitantê importará a decadênêia do dirêito

de recurso e a adjudicação do objeto da licitaÇão pelo Preqoeiro ao vencedor'

13,4,Decididos o" .".rr"o"]- u áuio.iaua. superiár do oRc fará â adjudlcaÇão do objêto da

.licitaÇão ao proPonênte vencedor '
13.5.O recurso será dirigido à autoridade superior do oRc, por interrnédio do Pregoêiro, devendo

;;;-;;"1;.;l;aao o otióinárl 
-t'o" notatio" normais de êxpediênte das 08:00 as 12:00 hora§'

exclusivamente no §eguinte endêreÇo: Av' Prêsidente João Pessoa' 47 - Centlo - Mogei-lo - PB'

15.1.Após a homologaÇão P

dentro do Prazo de 05 (ci
o respectivo contrato, qua
pela Lei 8.666l93, Podendo

15. 0. DO CO}ÍTRATO

15.2.Nâo atêndendo à
vâlidade de sua Propos
vencedor da licitaÇão.

ela autoridade §upêriol do oRC, o adi
nco) dias consecutivos da data dê rece
ndo for o caso, elaborado êm confÔrmida

o mesmo sofrer afteraÇões nos termos
caÇáo Para assinar o contlâto, e oco

ta, o licitante perderá todos os dileitos qu

udj-catário será cônvocado Para,
bimento da notificaÇâo, ass inar
de com as modalidades Permitidas
definidos Pel-a refêrida norma
rrêndo estâ deatro do Prazo dê

ê porventura tenhâ o do como

ú



15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitaote vencedo! nâo compalecer para assinatura do côntrato
no plazo e condj-ções estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitantê vencedor.
15.4.O contrâto que eventualmente venha a sêr âssinado pêIo Iicitaote vencêdor, poderá ser
alterado com a devida justifj-cativa, unilaterab0ente pelo Contratantê ou po! acoldo entrê as
partes, nos casos prêvistos no Art. 65 ê será rêscindido, de pleno direito, conformê o disPosto
nos À!ts. '7'7, '78 e 79. todos da Iêi 8.666,/93; e executado sob o legime de talefa.
15.5.O Contrâtado fica obrigado a aceitar, nas nesmas condlÇões contratuais, o§ acréscilnos ou
supressôês que se fizêrem nos sêrviÇos, até o respectivo limite fixado no AIt. 65, § 1" da Lei
8.666/93. Nenhr.m acréscimo ou supressão poderá exceder o linite estabel-ecido, §alvo as suprêssôes
rêsultantes de acoldo cêIêbrado entrê os contratantes.

16. O.DÀS SÀNçõES ÀDMrNrSrRÀrr\lÀS
16.1,euem, coovocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não cê1êbrar o contrato,
dej-xar de entregar ou apresenta! documentaÇâo falsa exiqida pala o certame, ensejal o

retardamento da exêcução dê seu objêto, não mantiver â proposta, falha! ou fraudar na êxecuÇáo

do contrato, comporta!-sê de nodo inidôneo, dêclarar infornaÇôes falsas ou cometer fraude fi§c41,
galantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contlatar com a união, Estados,
ói"trito Eederal ou Municipios e, se!á dêscredenciado do Sisterna de Cadastramentô Unificado de

Fornecêdores SICAr do Goveino Federat e de sistemas semelhantes mantidos pol Estados, Distrito
Eederal ou Municipio§, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das nultas plevistas
nêste Edital e das demais cominaçôes fegais.
16.2.À recusa injusta em deixar de cumplil as obligaÇões assumidâs e precêitos legais, §uieitará
o contratado, garantida a prévia defêsa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 8?,

da Lei g.666,/93: a - advertência; b mul-ta de mora de 0,5E (zêIo vlrgula cinco por cento)
aplicada sobrê o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio Ôrl na exêcuÇão do

oli"to oru contratado; c - multa de 108 (dez por cento) sobrê o valor contratado pefa inexecuçáo
tolal o* parcial do contrato; d - s imultanêamentê, qualquer das pênaIidãdes cabívêis
fundamentadas na Lêi 8.666193 e na Lêi 10,52a/02'
16.3.Se o vaLor da nulta ou indenização devida náo for lecolhido no plazo de 15 (quinzê) dias
após a comunicaÇáo ao Contrâtado, sêrá automaticamente descontado da primeira palcêIa do

págamento a quê o contratado vier a fazer jus. acrescido de juro§ moratórios de 1t (um por

à"rrto) ^o 
mês, ou, quândo fox o caso, cobrado iudicialmentê'

16.4.Após a aplicaçáo de quaisquer das penalidadês previstas, realizar-se-á comunicaÇão escri.ta
ao conlratado, e publicado ,r. i^pr.n"u ori"iut, excluidas as penalidade§ de advertência e multa

de mora quando Íor o caso, constàndo o fundamento lêga1 da puniçâo, infornando ainda quê o fato
será legistrado e publicado no cadastro colrêspondente '

1?.0.DÀ COMPBO\rAÇÃO DE EXECTTÇÃo E RECEBT]IENTO DO OBJETo

1?'1'ExecutadaapresêntecontrataÇáoeobservadasascondiÇõesdeadimplementodasobriqações
pucil'ruaa", os proàedi.nento" . p.",á" para receber o.sêu objeto pefo oRc obêdecerão' confonne o

taso, à aisposiÇóes dos Arts' ?3 a 16, da Lei 8'666'/93'

18.O.DO PÀGATdENSO

iã.i.ó pugu."ttto será reafizado mediantê processo regular e êm obselvância às normas e

pro-eai^.nio" adotados p.fo onc, da seguintê maneira: Para ocorrer no prazo dê trinta dias'

contados do periodo de adimplemênto
1g.2.O deseÍrbolso máximo a.'pã.ráa., náo será superior ao valor do respectivo adimplemento. de

acordo com o cronogr.Lma aprovaao, guando foi o caso, e seilpre em conformidade com a

disponibilidade de recursos financeiros '
1g.3.Nenhum valot setá pugo uo Contratado enquanto pendêntê de liqu daÇáo qualquer obrigação

financêira que fhe for i^io"iu, en virtude ae penatiaade ou inadimplênÇia. a qual poderá ser

compensadacomopagamentopendentê,sêmqueissogêredireitoaacréscirnodequafquernatureza.
18.4.Nos casos de eventuaii atrasos de pagamênto nos termos deste instrumento' ê desde que o

Contratado náo tenha concorrido de algtr]na foflla para o atraso, será admitida a compensaçâo

financeira,devidadesdeadatalimitefixadapalaopagamentoatéadatacorrêspondenteao
efetivo pagamento da parcela. os encargos moratórios devidos en razáo do atraso no pagamento

sêrão calculados con utilização da seguinte fórmuIa: EM = N x vP x I' onde: EM = êncargos

moratórios; N = número ae Jias entre a áata prevista pala o pagamento e-a do êfetivo pagamento;

Vp = valor da parcela u 
".i 

puqu, e r = 1nàice de cornpensaçâo financeira' assim apurado: I =

11;+100)+365,sêndoTX:.p-ercentualdoIPCA_IBGEacumuladonosúltimosdozêmesêsou,na
sua fa1ta, r]m novo Índice uaotáao pufo Govêrno Eedêral que o substitua' Na-hipótêse do refelido
índiceestabelecidopala..o^p..'"uçaofinanceiravênhaasêIextintooudêqualquerformanáo
possa mais sêr utilizado; "ã.ã 

ua"i"a", em substituiÇão, o que viel a sêr determinado pela

I egis l aÇâo ent.ão en vi9or.

19, O . DO REÀ,JUSTÀ}{EIITO
ró.i.o" p."ço" contratados sâo fixos ê irrêajustáveis no prazo dê um ano'

19.2.Dentro do plazo a. .'iqet'tiu do contratt e nediante solicitaÇão do Contratado' os pleços

poderão sofrêr reajustê apói o interregno dê um ano' na mesma ploporÇão da variaÇão verificada
no rpcA-rBGE acumufacto, ià^urrao-"u pár base o mês de apresentaÇão da rêspêctiva proposta'

exclusivamênte para as obrú;;;es iniciaaas e concluidas após a ocorrênciâ da ânualidadê'

19,3.Nos reaiustes 
"rrt "aqt-,a,ité" 

ao Primêiro' o íntêt!êgno mínimo de um ano se!á contado ê partir

dos efêitos financêiros do ú1tino reajuste' 
.- .-. - 

t\ ,

19.4.No caso de atraso ou nào air,.rrqáçáo do índice de leajustamênto, o contratante p\s\á ao

contratado a j-mpo!tância calculada 
-pàtu útti^u variaÇão conhecidar Iiquidando a djYêlçnça

\),.r

^\



correspondente táo logo seja divulgado o indice definitivo. Eica o Contratado obriqado a
aprêsentar memória de cálculo referêntê ao rêajustamento de preÇos do va-Ior remanêscente, sêmprê
quê êste ocorrer.
19.5.Nas aferiçôês finaj.s, o indice utj-11zado para reajuste será, obrlgatoriamentê, o definitivo,
19.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extioto ou de qualguer forma não
possa mais sêr utilizado, será adotado, êm substituição, o que vier a 5er dêtêrminado pela
IegisfaÇâo então em vigor.
19.7.Na ausência dê prêvisão legal quanto ao indice substitutô, as partês elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do prêço do vafor remanêscêntê, po! meio de termo aditivo.
19.8.o reajustê poderá ser realizado por apostilamento.

20.O.DÀS DTSPOSTçõEs GERÀr8
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboraÇão e/ou aprêsentação de documêntaÇão !elativa
ao certame, qualque! tipo de indênizaÇão.
2O.2.Nenhr.ma pêssoa flsica, ainda que cxedenciada por procuraÇão 1ega1, pode!á lepresentar mais
de uma Licitante.
20,3.Ã presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razÕes de interesse público
decorrentê de fato supêrvêniente devidamente conplovâdo, ou anulada no todo ou em paltê, por
i1êgalidade, dê oflcio ou pot provocaçáo de têrceiros, nediantê parecer esclito e devidômente
fundamentado.
20.4.Caso as datas previstas para a realizaÇão dos evêntos da presente licitaÇáo sejêm declaradas
fêriado e oão havêndo ratificação da convocação, ficam transfe!idos automati-camente para o
primelio dia úti1 subsequente, no mêsmo local e hora anteriormente previstos.
20.5.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se leserva no direito de paralisar a

qualquer tempo a execuÇão da contlataÇão, cielttifi-cando devidamente o Contratado.
20.6.Decaixá do direito de inpuqnar perante o ORC nos ternos do presente instrumento, aquele
que, tendo-o acêitado sêm objeÇâo, venha a aplesentar, dêpois do julgamento, fafhas ou
irregularidades que o viciaran hipôtese em que ta1 comunicado não terá efêito de recurso.
20.?.Nos valoles apresentados pêfos l-icj-tantes, já deverão estar incluldos os custos com

aquisição de material, mão,de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venhaln a

incidir sobre os tespectivos prêÇos.
2O.8.As dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas ê os casos omissos neste instrume[to,
ficaráo única ê exclusivamentê sujêitos â lntêrpretâçâo do Pregoeiro, sêndo facultada âo mêsmo

ou a autoridadê supelior do oRC, em qualquer fase da licitação. a promoção dê dil"igência
destinada a êsc1alecer ou a complemental a instruçáo do procêsso.
2O.9.para dirimir controvélsias decorrêntes deste certame, excluido qualquer out!o, o foro
cornpetente é o da CoÍnarca dê Itabaiana.

Mogeiro PB de Março de 2022,

ELÀVIAN LEBSON JO
Pre êiro Oficiaf



ANEXO I -

TER}.4O DE

ESTÀDO DÀ PÀR,ÀIBÀ
PREFEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÂO

PREGÀO PRESENCIÀ! NO OOO1O,/2022

REFERÊNC.LA - ES PECI EICAÇÔES

desta Iicitâçâo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARÀ LOCAÇÃO, INSTÀLÀÇÀO,
DE SISTEMÀ DE CÂMNRAS NOS PRÉDIOS PÚBL]COS NESTE MUNICÍPIO.

1. 0 .DO OBJETO
1. 1. Constitui obj eto
MÀNUTENÇÃO E REVISÂO

2. O. JI'STIFICATTVA
2. 1 . Considerando as necessidadês do ORC, tem o presente termo a finalidadê de definir, técnj"ca
ê adequadamente. os procedimentos nêcêssários para v.i-abilizar a contrataÇão em tela.
2.2.4s caracteristicas ê êspêcificações do objêto ora licitado sáo:

coDfGo D I SCRII{INÀÇÀO UNÍDADE QUÀI{!IDÀDE
I,OCAÇÃO DE ÀTÉ 8O (OITENTA) CÀMERAS DE À1,TÀ RESOLUÇÃO EHD 1O8OP, DETECÇÂO DE MÊS1 8

}íOVIMENTOS, DETECÇÃO DE

.COÍ,ORIDA DIUTURNÀMÊNTA,

iINTEREONE, SENSOR ÍR,
CERTlFICAÇÃO lP65/ÍP66,

HUMÀNOIDE, REEI]ETORES ÃM ],ED INTEGRÀDOS, EILMÀGEM
CÀPTÀÇÃO DE AUDIO COM M]CRO SENSOR DE RUIDOS,

INERÀ RED DE ATÉ 80 METROS, A PROVÀ DÁGÜA COM

ÀLÀRME SONORO E SÍLENCIOSO. ALARME MÀNUÀL,

ÀRI4ÀZENÀMENTO INTERNO ÀTÉ 128GB OU EM NUVEM (DISPENSÀNDO CÀBOS, DVRE NVR),
TNSTALÀÇÃO,TMAGEM SUBLINHÀDÀS ATRÂVES DO AIARME; CONEXÃO WIEI; INCI,USO

}'{ANUTENÇÀO, REVTSÃO DE SISTEMÀ.

3. O.OBRÍGÀçÕES DO CONIRÀIÀDO
3.l.Responsabilizar-se por todos os ônus ê obrigaÇóes concernentes à leqislaÇão fiscal, civi1,
trj.butária e trabalhista, bem cono por todas as despêsas e conpromissos assumidos, a qualque!
tltulo, perante seus forDecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contratado'
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentês. os materiais ou selviços que aplesêntarem
alteraçóes, deteriolaçôês, imperfeiÇôês ou quaisquêr irregularidades discrepantes às exigências
do instrumento dê ajuste pactuado, ainda quê constatados após o rêcebimênto e/ou Pagamênto '
3.3.Náo transferir a outrem, no todo ou em palte, o objeto da contrataÇáor salvo mediante prévia
e expressa autorizaÇão do Contratante-
3.4.Mantêr, durante a vigência do contrato ou outros instrumêntos hábeis. êm compatibilidade
com as obrigaçôês assumidâs, todas as condlÇões de habilitaÇão ê qualificaÇâo exigidas no
respectivo processo ticitatório, aprêsentando ao contratantê os documeDtos necessálios, sêmpre
que soficitado.
3.5.EInitir Nota Fiscal correspondênte à sede ou fj.liaI da êmpresa que apresentou a docrmentaçáo
na fasê de habilitação,
3.6.Exêcutar todas as obrigaÇões assumidas com obsêrvância a mefho! técnica vigêntê, ênquadrândo-
sêr rigorosamente, dentro dos preceito§ legais, normas e especificaçóes técnj-cas
corre§pondêntes .

.O.DO CRIúRIO DE ÀCEITÀBII.IDÀDE DE PREçOS

,l.Havendo proposta ou lance vencêdor com valor para o respectivo item relacionado acima, na
oluna código:
.L.1.Com indlcios que conduzam a uma prêsunção relativa de inêxequibil idade, pelo ciitério
êfinido oo Art, 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situaçáo, não sendo possível a imediata
onfirmação, poderá se! dada ao licitante â oportunidade de demonstrar a sua êxequibilidade,
endo-]hê facultado o prazo de 03 (três) dj-as úteis para comprovar a viabilidade dos preÇos,
onforme parâmetros do mêsmo Àrt. 48, II, sob pêna dê desconsideração do item.
.2,SaIienta-se que tais ocorrências Dão desclassiflcam automaticamênte a proposta, quando for
caso, apenas o item correspondentê.

.3.os fances vêrbais 5êrão efetuados em unidade monetária nacionâ1.

4
4

c
4

d
c
s
c
4

o
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5.O.MODELO DÀ PROPOSTÀ
5.1.É partê intêgraote dêstê Têrmo dê Referência o modelo dê proposta de preÇos corrêspondentê,

desde que sej apodendo o 1ic Cantê apresêntar a sua
chido, conforme faculta

proposta no próprio modelo
dêvidamentê pr

DE 1,1MÀ

o instrllÍrento convocatório
fornecido,
- Ãnêxo 01.

I
SECRETÁRÉ \
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ESTÀDO DÀ
PREFEITI'RÀ MUIIICIPÀI DE MOGEÍRO

coMrssÃo PERMÀNENIE DE LrCrTÀqÀO

ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE REFERÊNCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCIÀL NO OOOlO/2022

PROPOSTÀ

REF.: PR.EGÃO PRESENCIÀL NO OOO1O,/2022

OBJETOI CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ LOCAÇÃO, INSTALAÇÃo, MÀNUTENÇÃo E REVIsÀo DE sÍsTEMA DE
cÂMERÀs Nos púDros púBl,rcos NEsrE MuNrcÍpro.

PRÔPONEN'TN:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitaÇáo em êpígrafe, apresentamos proposta confotn1e abaixo:

IGO I]NIDÀDE 9UÀN!IDÀDE PREçO UNIT. PREÇO TOTÀÍ,
1 I

VÀLOR TOTAL DA PROPOSTA . RS

PRAZO - Itêrn 5.0:
PÀGAMENTO - Iten 18.0:
VÀIIDÀDE DA PROPOSTA - Ítem 8.0:

de de

Responsáve1

CNPJ

DI SCR]I{INÀÇÃO
LOCAÇÀO DE ÀÍE BO IóITENTÀ] CÂMERAS DE ALTA
RESOLUÇÃO T'HD 1O8OP, DETEcÇÃo DE MoVIMENToS,
DETECÇÃO DE HUMANOIDE, REELETORES EM LED INTEGRÀDOS,
FlLMACEM COLORIDA DI UTURNA.I4ENT E, CAPTAÇÃO DE AUDIO
COM MICRO SENSOR DE RUIDOS, INTEREONE, SENSOR IR,
]NFRA RED DE ATÉ 80 METROS, A PROVA DÀGUA COM
CERTIEICÀÇÃO ÍP65/TP66I ALARME SONORO E SILENCIOSO,
ÀLÀRT{E MANUÀLI ÀRMÀZENÀMENTO INTERNO ATÉ 128G8 OU
EM NUVEM (DTSPENSANDO CÀBOS, DVRE N1/R) , I}1ÀGEM
SUBI,IN}ADAS ATRÀVES DO ÀLÀBXE; CONÉXÃO WIEI; INCLUSO
INSTÀLAÇÃO, MJCNUTENÇÃo, REVISÃO DE SISTEMA.

I



FOLIIA 01,/02

ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
PREFEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNEMTE DE LICÍTÀÇÃO

À}IEXO II - PREGÃO PRESENCTAI, NO OOO1O/2022

MODELOS DE DECLARÀÇÔES

REE.: PRE6ÃO PRESENCIAI N" OOOTO/2A22
PREEEÍTURA MUNÍCIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

3.0-DEC],ARÀÇÃodesubmeter-seatodasasc]-áusu].asecondiÇÕe§docolrespondentêinstrumento
convocatório.

1.0 - DECLARAÇÁO de cumprimento do disposto no Art' ?o, Inciso xxxlÍI, da CF - Art' 27' Ínciso
v, da Lei 8.666/93.

oproponentêacimaquatificado.sobpênâsdaLêieemacatamentoâodispostonoÀrt.70inciso
xxxrrr au constituiçâo Eederal, Lei 9.454, de 27 de outubro de 1999, decla.a não possuir êm seu

quadro de pessoal, funcionários nenores de dezoito anos em trabalho noturno' perigoso ou

insalubte s nêm menores de dezesseis anos, êm qualquer trabalho; podendo existir menores. a

partir dê quatorze anos, na condição de aplendiz na forma da 1eqi51aÇão vigente'

2.0 - DECLÀÀÂCÀO de superveniêncj"a de fato impedltivo no que diz respeito a participaÇâo na

licitação.

Conforme êxigência contida na Lef 8'666/93, Art' 32, 52", o proponentê acima qualificado' declara
não haver, aié a presente data. fato impêditivo no que dj-z rêspeito à habilitaçáô /part icipação
na presente licitáção, não se êncontrando em concordata ou êstado falimêntax, estando ciênte da

obr'igatoriedade dá infounar ocorrências posterj-ores ' Ressatta' ainda' não estar sofrendo
p"rruíid"a. de declaraÇão de idonêidâde no ârbito da âdministraÇão Federal, Estadual' Municipa'l-

;u do Distrito Fedela1, arcando civil ê criminalmênte pela presêntê afirmação.

O ploponente acima qualificado declara ter conhecimênto e

respectivo j-nstrumento convocatório e subnêter-sê as condiÇõês
aceitar toda§ as cláusu1as do
nêle estlpuladas.

Local ê Data.

NOME /ÀSSINATURÀ/CARGO
Rêpresêntante legal do proponênte '

oBSERVÀÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÀO SER ELÀBORADAS EM PÀPEL TIMBRADO DO IICÍTANTE, QUANDO FOR O CASO'

\



F)LHA A2/A2
REF.: PREGÃO PRESENC]AL N" OOOIA/2022
PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0

Locaf e Data.

DECLARAÇÃO dê elaboraÇão independente de proposta.

(identificaÇão completa do lepresentantê do licitante), como representante dêvidamente
constituido de (identificaÇão completa do .Iicitante ou do consórcio), doravante dênominado
(licitante/consórcio), pala fins do disposto no ltêm ?.5.1' do Edj.tal do Pregão Prêsencial no

oooto/2022, declara, sob as penas da lei, em espêcia1 a a]^qL. 299 do Código Penal Brasilêiro,
que i

a) a proposta aplesentada para participar do Prêgão Presêncial n' AAAIO/2022 foi êlaborada de

maneiia independente pelo licitante. e o conteúdo dâ ploposta não foi, no todo ou em parte,
.tireta o indiretamênte. informado, discutido ou recebido de qualquer outro participantê Potência1
ou de fato do Pregão Prêsencial n" OOOIO/2022, por qua-Iquer meio ou por qualquer pessoai

b) a intenÇão dê aplesêntar a proposta elaborada para participar do Pregão PrêsênÔiaI
OAOTO/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participantê potencial
de fato do Pregão Pre§eocia\ n" OAAIa/2022, por qualquer mêio ou por qualquer pessoa;

mêio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
de fato do Pregão Prêsencia\ n" AOOIj/2A22 quanto a participar

ou

c) que náo tentou, Pot qualquer
outro participante Potencial ou
ôrr nàô da referida f.icÍtaÇão;

d) que o conteúdo da propostâ aplesentada
não será, no todo ou em parte, direta ou
outro participantê potencial ou de fato do
do objeto da referida Licitação;

para participar do Pregão Presencial n" 000L0/2022
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
Prêgão Presencial no 00010/2022 antês da adjudicaçáo

e)queoconteúdodapropostaaprêsêntadaparaparticipaçâodoPrêgâoPlêsêncialrr.00070/2022
nâo foi, no todo ou en parte; direLa ou indiletamente, discutido ou recebido de qualguer

integrantedaPrefeituraMunicipaldêMogeiroantesdaabelturaoficialdaspropostas,e

f) que êstá plenamênte ciente do teor e da extensão de§ta declaraÇáo e que dêtém pIênos poderes

e inforrnaÇôês Para firmá- la.

NÔME /ÀSS INATIRÀ/CARGO
Rêprêsentante Legal do proponênte

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARÀÇÕES DEVERÁO SER BLABORADÀS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, OUANDO EOR O CASO'

\



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PRXTEIET'RÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMTSSÂO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

À}IEXO III - PRTGÃO PRESENCIÀI NO OOO1O,/2022

MODELOS DA DECLARÀÇÂO DE REGULÀRIDADE - HÀBILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCÍAL N" OOAIO/2022
PREFEITURÀ MUNIC]PAI DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLÀRÀÇÃO DE REGUIÃRIDADE para habilitaçáo previsto no Àrt. 4o, Ínciso vII, da Lei
1A .520/02 .

O proponente acina qualificado, decla.a. em conformidade com o disposto no Art' 4o, Inciso vÍÍ'
da-Lei 10.520/02, que está apto a c,mprir plenamente todos os lequisitos de habilitaçáo exigidos
no respêctivo instlumento convocatório que rêge o cêrtamê acima indicado'

Loca1 e Data,

NOME /ÀS S INATURÀ/ CARGO

ReprêsêntaDtê 1egâ1 do proponente

OBSERVÀÇÃO:
A DECI.AXÀÇÃO DEVER]{ SER ELÀBORADA EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE' QUÀNDO TOR O CASO.

\



EsÍÀDo DÀ paneÍsÀ
PREFETTI RA !!úNICIPÀI, DE MOêEIRO

col,r:ssÃo PERMANENTE On r,rcrraçÃo

ÂNExo rv - pnreÀo pREsENcrÀr No ooolo/2022

MfNUTA DO CONTRÀTO

pnreÃo pnrspNcrÀL No ooo1o,/2022
PROCESSO ADMINÍSTRÀTIVO N' PP OOOlO/2022

CONIRATO No: ..../...-CPL

TERMO DE CONTRÂTO OUE ENTRE 51 CELEBRÀM A PREFEITURÀ
MOGEIRO E ., PARÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONEORME
NESTE INSTRUMENTO NA FOR}4À ÀBÀIXO:

MUNICTPAL DE

Dl SCRlMINADÔ

O serviÇo deverá ser exêcutado rigorosamente de acordo com as condições expressas nêste
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas corre spondent ês , processo de
licitação modalidadê Preqâo Presencial n' 00010/2022 e instruÇôês do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes intêgrrantes do prêsente contrato, independêntê de transcriÇão; ê
sob o rêqimê dê tarefa.

CLÁUSu,À TERCEIRÀ - Do vÀloR E PREÇos:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de RS

cúusuLÀ euÀRTÀ - Do REÀ,rusTÀl'íENTo Eu sENrrDo EsTRrro:
Os pr.eÇos contratâdos sâo fixos e irreajustáveis no prazo dê um ano.
Dêntro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contiâtado, os preços podeiâo
sofrel rêajuste após o interregno dê um ano, na mesma proporção da variação vêrificada no IPCÀ-
IBGE acumufado, tomando sê por base o mês dê aprêsêntaÇão da respectiva proposta, exclusivamênte
para as ôbrigaÇões iniciadas ê concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reâjustes subsequentes ao primêiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir dos
êfeitos financeiros do último reajuste.
Nô caso de atraso ou nâo divulgaÇão do índice dê rêâjustamênto, o Coôtratante pagataá ao Contratado
a importância calcufada pêla ú1tima variaÇâo conhêcida. .Iiquidando a diferenÇa co!respondênte
tão loqo sêja divufgado o índice definitivo. Eica o Contratado obrigado a apresentar mêmória de
cá1culo referente ao reajustamento de preÇos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferiÇões finais, o indicê utilizado para reajustê sêrá, obrigatoriamênte, o definitlvo.
Caso o índice estabêlecido para reajustamento venha a sêr extinto ou de quâ1quer forma nâo possa
mais ser utllizêdo, sêr:á adotado, em substituiÇão, o que vier a ser dêterminado pela lêqisIaçáo
então em viqor:,
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elêgerâo n
oficial, para reajr.rstamento do preço do valor remanescente, por mêio dê termo aditiv
O reajustê poderá ser realizado por apostilamento.

tce

Pelo presênte instmmento dê contrato. de um 1âdo Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
Presidente .Toão Pessoa, 4? - Centro - Mogêiro - pB, CNPJ n. 08.866,501/0001-67, nestê ato
representada pêIo Piefeito Antonio José Ferreira, Brasileiro, Solteiior Empresario, residentê ê
domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - pB, CpF no 84A,799.644-9!,
Carteira de Idêntidade ri' 3360118 SSPPA, dorâvante simplesmêntê CONTRATANTE, ê do outro lado

., CNPJ n. ., nêste ato representado
por ,.., residente e domiciliâdo Dê ....,
CPE no . Caiteira de Identidade Do . . . ., doravante simpfêsmente CONTRÀTÀDO, decidiram
as partes contrâtantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pe.las cláusulas e condições
seguintes:

CIÁUSuIÀ PRÍMEÍRA - DOS EI'NDÀ},IENfOS :

Estê contrato dêcorre da licitação modafidade Pregão Presencial n' 00010/2022, processada nos
termos da Lei Eederaf n' 10.520, dê 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Fêderal no
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lêi Complemêntar nó 123, dê 14 de Dezembro dê 2OO6; Dêcreto
Munj-cipal n' 016, de 10 de NovêÍúio de 2OO6; ê 1êgislaÇão pertinênte, consideradas as alteraçôês
postêriores das refêridas normas.

cLiiusur,À sEcl^rDÀ - Do oB,JETo:
O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PÃRÃ LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃo
E REVISÃo DE SISTEMÀ DB CÂMERÀS Nos PRÉDIos PÚBLICoS NESTE MUNICÍPÍo.



C'.IíUSuI,À QUINTà - DÀ DOTÀçÃO:
Às dêspesas corrêrão por cônta da seguintê dotaÇão, constante do orÇamênto vigentê:
Recursos Próprios do Municipio dê Mogeiro: LEI 358/2027 02,020-SEC,DE ADMINTSTRÀCÀO E

PLANEJAMENTO O2.O3O_SEC.DE EDUCACAO, CULTUBÀ, ESP. LAZER E TURISMO O2.O4O-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

/ FMs 02.oso_sEc.DE AcÀo soCIÀL / FMÀS 02.O6O-SE.DE IND.COM.COMPRÃS E TRÀNSPORTES 02.07O-
SEC.ÀGRTC,MEIO ÀMBIENTE, PESCÀ E PECU 02.O8O-SEC.DE INDUST. COMERCIO E ÍNTBÀ ESTRUTURÀ 02.140-
SECRETÀRÍA DE F]NANCAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DB TERC.PESSOA JURIDICA

cúusu,À sExtÀ - Do PÀcru.rENTo:
O pagamento será efetuado nediantê processo rêgular e eÍÍI observância às nornas e procedijnentos
adotados pelo Contratante. da seguinte mânêira: Para ocorrê! no prazo de trinta dj.as. contados
do periodo de adimpfemento.

cÍ.Áusur,À sÉ1${À - Dos pRAzos E DÀ \rlcÊNcrÀ:
Os prazos máximos de início de etapas de execuÇão ê de conclusáo do objeto ora
admj-tem prorrogâÇào nas condiçôês ê hipóteses prêvistas no Art. 57, § 1", da Lei
abaixo indicados e serão considerados da assinatula do Contrato:
a - Inicio: Imediato;
b - Conclusão: B (oito) neses.
A vigência do presente contlato será determj"nada: I (oito) me§es. considerada
assinatura; podendo ser prorrogada nos termos do Art' 57, da lei 8.666/93.

contr:atado, que
L 666/93, estáo

cuiusul,À oITÀvÀ - DÀS OBRTGÀÇõES DO CONTRÀTÀNTE:
a - Efetuar o pagardento re-Iativo a execuÇão do serviÇo efêtivamente r:eali-zado, de acordo com as
respectivas cfáusula§ do presente contrato;
b - proporcionar ao Contratado todos os neios necessários para a fiel execuÇão do serviÇo
contratado;
c - Notificar o Contlatado sobre q.rafquer irregularidadê encontrada quanto à qualidade do
selviÇo, exercendo a nais ampla e completa fj-scalização, o que nâo exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar lepresentantês com atribuiÇôes dê Gestor e Fiscal deste contrator nos tennos da
noItna vigente, especialmênte para acompânhar ê fiscalizar a suâ êxêcução, respectivamêntê,
pêrnitida a contratação de terceiros pala assistência ê subsldio de informaÇõês pêltinentes a

essas atiibuiçõês,

CIJ{OSuIÂ NONÀ - DÀS OBRIGÀçõES DO CONIRÀTÀDO:
a - Executar devidamente o sêrviÇo descrito na C1áusula correspondente do preseôte contrato,
dêntro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividadê relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos est.ipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇôea concernentes à legislaÇão fiscal. civil,
tributárj-a e trabalhista. bem como por todas as dêspêsas e conpromissos assumidos, a qualquer
t1tu1o, pêrantê seus fornecedores ou têlcêiros em razáo da êxêcução do objeto contratado;
c - Maotêr preposto capacitado e idônêo, aceito pêfo Contratante, quando da execuÇáo do contrato,
que o replesentê integralmênte em todos os seus atos;
d - permitir ê facj-litar a fiscalizaÇão do Contratante dêvendo prestar os informes e

escla r ecimên!os so I ic itados;
e - Será responsávêI pelos danos causados diietamente ao Contratante ou a telceiros, decolrêntes
de sua culpa ou dolo na execuÇâo do contrato, não excluindo ou reduzindo essa re§ponsabif idade
a fiscalizaÇão ou o acompanhanento pêfo ólgáo intêressado;
f - Não ceder, transferi! ou subcontratar, no todo ou êm parte, o objeto deste instnmento, sem

o conheciÍnento e a devlda autorização expressa do Contratante;
g - Mantêr, durante a vigência do contlato, em conpatibilidade com as obliqações assumida§,
todas as condiçóês de hablfitaÇão e quafificaÇão êxigidas no rêspectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necêssários, §empre que solicitado'

cúusu,À DÉcrMÀ - DÀ ÀrrERAÇÃo E REscrsÉo:
Este contrato poderá ser attêrado con a devida justificativa, unilateralmeote pelo Côntratante
ou po! acordo êntre as partês, nôs casos plêvistos no Àrt. 65 e sêrá lescindidÔ, de p]êno
di.reito, conforme o disposto nos Arts. '1't, '18 e 79, todos dâ Lei 8.666/93.
O Contr:atado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇões contratuaj-s, os ac!éscimos ou

supressôes que se fizerem nos serviÇos, até o rêspectivo timite fixado no Àrt, 65, § 1'da Lej.

8,666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá excêdêr o limite êstabelecido, salvo as suprêssôes
rêsultantês de acordo celebrado êntre os contratântês.

da daLa de sua

ôS r
cUiUsuI,À DÉCD{À PRITAIRÀ - DO RECEBE.'ENTO:
Executado o presênte contrato e observadas as condlÇões dê adimplemento das obligaçÔes p

os procedimentos ê prazos para receber o seu obieto pelo contratante obedecelão, co
caso. às disposiÇõe§ dos Arts. '13 a'76, da Lei 8'666/93.

CU{USI,LÀ DÉCr!íÀ SEGI.,IIDÀ - DÀS PENÀIIDÀDES
À !êcusa injusta êm deixat dê cumprir as obrigaÇões assumidas e prêcêj-tos legais, sujeitârá o

Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalldades prêvistas nos Arts' 86 e 87, da
Lei 8.666/93; a - advertência; b - multa dê mora de 0,5E (zerô vÍrgula cinco por cento) aplicada
sobrê o vâlor do contrato por dia dê atraso na entrêga, no inlcio ou na execuçâo do objeto ota
contratado; c - multa de 1Ot (dez poa cento) sobre o valor contratado Pela inêxecuÇão total ou



parcial do coDttato; d - sirnultanêaúente, quâlquêr das Penalidades cabíveis fundâmêntadas nâ
tei 8.666,/93 e na Lêi 70.520/02.
Se o valor da mutta ou j.ndenizâçâo devida não for recolhido no prazo dê 15 dias após a comunicaçáo
ao contratado, será automaticamente dêscontado da primeira parcela do pagamento a quê o

contratado viêr a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1? (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso. cobrado judicialmeote'

cr,iiusl,I,À DÉcruÀ rERcErRÀ - DÀ coMPENsÀçÀo FrNÀNcErB,a:
Nos casos dê eventuais atrasos de pagan1ento nos termos deste instrumênto, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de afguma forma para o atlaso, será admitida a compensação financeira,
devida desde a datâ limite fixada para o pâganento até a data corrêspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os êncargos moratórios dêvidos em razão do atraso no pagamento serão câfculados com

utilização da seguinte fórmula: EM: N x Vp r Í, ondê: EM = encargos molatórios; N = nú êro de

dias entre a data prevista parâ o paganento e a do êfetivo pagamento; vP = valor da parcel-a a

ser paga; e I = indice de co,npensação financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, §endo TX

= percLntual do IPCA-IBGÉ acumulado nos últimos dozê meses ou, na sua falta, um novo lndice
ad;tado pelo covêrno Eederal. que o substitua, Na hipótese do rêferldo lndice e§tabêlecido para
a compeniação financeira venha a ser extinto or.1 dê qualquer foma não possa mais sêr utilizado,
será àdotado, em substituição, o que vj-er a sêr determinado pe1â legislaÇão então em vigor.

criiúsl,I.À DÉcn{À QUÀRTA - DO FORO:
para dirimir as quêstões decorrentes deste contrato, as partês êlegem o foro da Comarca de

Itabaiana.

E, por estarem de Plêno acordo,
âssinado pê1as Partes e Por duas

foi lavrado o presente contrato êm 02(duas) vias, o qual vai
têstenunhas.

Mogêiro - PB,

PELO CONTRATÀNTE

de de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRÂTADO

\


