
ESTADO DÀ

PRESEITÍ'RÀ MUNICIPÀT DE }'OGEIRO

c-ourssÃo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇÃo

Óroão Realizador do Certame:
pnÉrrrrune MUNTcTPAL DE MoGErRo

orl- rúiiorrt" JoÃo PEssoA, 47 - cENrRo - MoGErRo - PB'

cEP: 583? 5-ooo - E-naif : ri"ittt"ãrnãq;itoGuol ' com' brlcompras ' cotacoesGoutlook ' coÍr

3266L033 ,

TeI.: (83)

Observação:
CêrtâEê re6erito à PârticipaÇão dê liÍicroêúPreaas ' EDI'r€aas dê Poqueno Porte e EquiParadod ' nos

termos da 1êgis1aÇáo vigênte '

o Órgão Realizador do Cêrtame acima qualificado' ioscrito no CNPJ OB'866'501/0001-67' dotavantê

deoouiaado 6iry1êEúêntê "*:;;; 
ffiii"-" ott" c-onhecimento dê quantos po§sam interessar que

fará realizar através do ptáqo"ito õfitiul u""u""ot"j-o-;;; sua equipe de Apoio' as 08:30 horas

do dia 29 de Abril o. ,orr'"l"llà.1.iã-ãái^.-i"or."a.,'iiJi..ç* nà rnodariaaae Prêsào P!êsencial

o" oae72/2022, tipo neno! oLà., .-là" o lus-'1nt. 
a 

- 11'eã iudo ae acordo con este instlwrento

e em obsêrvânciu a l,ui r.ae'á-r'": io.szo, dê 1? de .r"rj."ãã'zõóz e subs idiaiiamentê a Lej- rederal

n. 8.666, dê 21 de J,rnho d;19ô3; Lei complementat-;;1'z3; de L4 de Dezêmbro dê 2006; Decieto

Municipal n.016, de fO O.'i."á*r.ã200á; e legislaçaã-pátiitt."t", consideradas a§ alteraÇÕes

DosLêriores das rereÍidas 
.,n:'l.ii; 

;;";;;; os á-r-iteiios' e procedinenEo" 1-::s'it detinidos'

.,uietivando obrer a *. rr,..'-p.ãp."ü para: coNTRÀ',TAôÁõ- o" iúr*"ao ESPECIALrZADA NA ÁREA DE

LoôoAÇAo DE MÀo DE ou* ,l*íàii*io- ,Ãü 
-"*rrroçao..'Ju'".t:úrãôi DE coNsrRUÇAo. cTVtL E LLMPEZA

TTRBANA. coNFoM*" ,,,t*"'i;iiã'là;'';;;;i;"r'rro éouvããaio-n;á'-- t^*" ATENDER As DEMANDAS DEsrE

MUN I CI PIO .

1. O.DO OBJETO
l.I.CONStiIUi ObiêLO dA PTESENLê .TiCiLAçáO: C_ON'IR.ATAÇÃO DE EMPRESA ESPECJAL^Í7ADA NA ÁREA DE

LocoAÇÃo DE MÀo DE ou* 'i^ü'li** 
eeaÁ enrsrnçÀo. Jà-ã"íu'çãí oe cot':srnuçÀo^ clvrl E LIMPEZA

URBÀNA, coNroMRE DrscRrMrii;iã'\à' ,riir*urrrro éo"uããaõol"ró,-- "eta 
ATENDER As DEMANDÀS DEsrE

MUNIClPlO.
1.2.As espêcificaÇões do objeto ora 

"-"i,ti9:'- 
encontram-se devidamente dêtalhadas no

;:::l:::*i:ii,j:::'*: *'.".'::;",; T?:rl:-i:;+"ilirill3; des'ie ins'Lrlunento convoca'iório'

l"iàt.ii.ã,ã;' +.,^1.^1":,.if:'Jkã".,"J:í:iilili::* "X,;. ;.X:ü-1ii":":"qtr :!I."-.-'J:ã-:
i ustifica-se: Pela necess l

êo.tnerecÃo DE EMPRE.A ":"'"';;; 'il 
- -n anee- b-e 

"iãcãÀônô'i'"- 
o,'qo dr oeRÀ 

-rERMP.úRÍA 
PABÀ

pREsrAÇÀo DE sERVrÇos " 
tãi;";;ÇÀ"';; u r 

" 
t 

" 
r 
""o- 

u;;;;:ã-;;'i; orscniurunçÃo No rNsrRuMENro

coNVocÁTóR1o, ,* o'u"ou^-'o-t o"üÃ'o"u"'." *,,""'i'--'"tons jderada ?p?tt..lu': imorescindtvel'

bêm como lelevante *taiau"iJ i"ttiesse público; t ui"'"au" ptiu t'"t"t 
" 
iaàa:--l:'1:t"""o'"imento dê

âÇõês continuadas para a p;:J;;;- á;-;ti-'iaaae ' pe'tinàntls' visando á maximizaÇáo dos recursos

êm telaÇào aos oblêtrvos irogramados' observadas "" alttttf'"t e metas detinidas nas ferÍàmentas

de Ptanêjêmento aprovadas '

?.?:3!'i#'r.1".:"?i."iff'ffiffiJ!'"':::F::-'":-' proposta de preÇos ê'a-habiritaÇão pala

execuçâo do objeto aesta tfciraçao' dêverâo "t"1,"í::iÍkLt;:í::':'."i:L:;"':'3:"::'",":"*:
ãi]'"r!'i"-"*Í | Áe. zozz' no endereÇo 'o""-tu1:'." ,1".u ";;;.-;;;'.;; dos rereridos ênvelopes'
;;;.;; d".. e horário será rearizâdâ a sessão o"""::.:::"":;;; -;;.";"ã'; 

nos horários normais

|l!li;rl?lãé"I":J:.:"",.,",..',*""-.ã ";;-;J9::"-,^."'r.,".""" o'"ir'iS;' no" ' --ho,u". E-^uir'

il"it..uo^oq.i'.r":. '.:T;?ãá".'1o"'ii;'r?t"'"".'"":'?llri?T 
"coorL.itu' 

escrarecimentos, providências orl

i:3:õ;;]o"'; p""'?:----:l.io 
deste cerLame, "" ^..ri"ilááã'pã' 

ã""iit' e dirisidà ao Prêsoeiro'

iiili":::':.'H.,:'.1'.".,"".",".,',1,,1".'i:ifi':'":.:,.::^"j "Jh::IT:".'",'f ,"::".""";l*.':;i';.,:::
i:x::ãll!:* :j:í:rã::',::'à:ií0fi:;:'"'5:jo"'ãi ' o;o'o' \ '

2.5.4 Íespêctiv" putlçao*Iu-tã- uf,it"t"ttau da segulntê forma: ':(Y
\

EDITAI - Licitação
PROCESSO ÀDMTIIISTR,ATIVO N" PP OOOT2 /2022
LÍcrrÀÇÃo tt" . oooLz/ 2022
MODALIDADÉ: PREGÃO PRESENCIÀL

TIPO: MENOR PREÇO



2, 5. 1. Protocolj'zando o original,
seguinte endereÇo1 Av' Plesidêntê

dê expediente acima indicados, exclusivamente
4l - Cêntro - Mogeiro - PB'

êlementos:

E - HÀBÍLITAÇÃO;

forma :

wlrv. tce. pb. gov. br.

;'10
nos horários
João Pês soa,

3.0
3.1
3.1

3.1
3.1

3.2
3,2

.DOS EI,EUE!ÍIOS PÀRA 
',ICTEÀçÂO.oã" p.i"i.ip.ntes, seráo folnêcidos os sêguintês

:;:ffiiõ , -'tnnr'lo DE REEERÊNcrA - EsPEcrErcAÇÕEs;

.ã.Áe*o rr - MoDELos DE DECIÀRÀÇÕEs;

.ã.^n"io trr - MoDELo DE DEcLARÀÇÃô DE REGUIÀRTDAD

.4.ANEXO IV . MINUTA DO CONTRÀTO.

:;';;;;tá" do Editât poderá ser feita da sêsuinte
.1..lunto ao Pregoeilo: gratuitamente; e

:r.;;i." sitês: www.mogeiro pb'gov'br/licitacoes;

/t.o.Do SUPORÍE ÍúGAJ. ,r -ô 1ô (rn 
^Â 17 .tê Julho de 2002 e

4.1.Esta 1icÍtaÇáo reger-se-á pela Lei Federat- n' 10'520' de 17 de JulL

subsidiariamênte a t'ei reaeilr "Ji'eee' 
de 21 de 

-Junho 
de 1993; Lei compremêntar no 123' de 14

dê DezeÍrüro de 2006; o"tttto'ii"i.:iiài 
-"; 

oie' de. 1o de NoveÍnbro de 2oo6' e legisl-açáo pertinêntê'

consideradas as âlteraçóês ;;;;tl;'t;; das refêridas noá""' qo" ficam fazendo partes intêqrantes

;;;;;-i;;4.*".tto, independente dê transcriÇão'

5. O.DO PR,AZO E DOTÀÇÃO

5.1.O prazo máximo para a execuÇâo do obieto ora licitado' conforme suas

necessidadês do oRC, e que admitá prorrogaÇáo nos ca§os prevlstos pera Lei

r"ãiããã"-.-""ia consideiado u putiit da assinatura do contrato:

Inlcio:Imêdiato;

,. r . oa""1?t""r1Xt'"1', '.t"t'.tlaât;? u.o.ao com as especificaÇões definidas no corresPondênte Termo

3:.i:T"*tl;rê"j:"r"";"::.:::;:H:l:: ""*'-1'.'"-T-'detêrminado: 
12 (dozê)-meses' considerado

da data de sua assinatura; ;;ã;;ã;;;; ot""os"do r'o"- J"t'os do art' 57' da Lêi 8'666/93'

5.4.e.s despesas au<:ott""tt"'áã-ãll tto aà"tt certame' tàtt"ia" por conta da seguinte dotação:

Recursos próprios do ,"ii "ii'r.- 
- J. Moseiro: l"ui--úú*i.,'o" 358/2A21 o2'030-sEC'DE

i!Í:t:u:::l::maTã;f". 1'u*',3noo*r,.*p'REEoRriÀ- E MÀNU''uNrD'EScoL' MUNrcrPArs

02030.12.361'1006.1103 - co"Àr ' nrr ' ao,,p" ' DÉ o-uoo*t E GrNAsro PoLrEsPoRTrvo

02030.12.361.1006.11'04 - to*"'-üí'*""'DE uNrD' EscoÍ-AR;;;il; ÍNTEGRÂL 02030'12'36r'1006'1702

_ coNsT. AMPL.E REEoRMÀ ,;";*;;. 
.,jãõi,o*,. 

" 
.*"..,ili""oj' ôao-.iic. },,Nrc,PAL.!E SAUDE / I14s

02040.10.301.1012.1017 -" ãii"'*õã"ó' AMPLrÂcAo ""-'-*i"oeole 
Dos Posro DE sÀuDE

02040.10.301.10 72'1706 - "o"t'"'"*"u 

' 
oi".'i ' DE !91'o!- lÀ^lco-o"'l'o-ón 

SAÚDE o2o4o'10'302'1013'1'706 -

REEoRMA E ÂMpLrACAo 'o 
no."ír-oi'irõ*icrpoi oz . o s o-s"". or"oãóiô"*i z ruos 02'07o-sEc'AGRIC' 'MEIo

AMBTENTE, pÉscA E ?Ecu 02. 0 B'o:;ã.'i"-i"-rú., , coMERcIo^; 
'iíi-." uii*u'u* 02080'l's'4s1'1026'14'74 '

coNsr. REF. AMpL. DE 
'*.oi"rü"iiõor-ô!õãõ.rr.ntt._rori.iôài' 

-Á"ôúprnecno E REEoRi''íÀ Dos PREDIoS

puBLrcos MÀNUrENcAo o"u'ÀiJ'' 
"ii*í'óã- 

'u 
LrM-P-E-z:r- 'üoiÀ"' 

a- õó ' sr ' oo ' oo oBRÀs E rNsrALAcoES

::ã:ô;:ã,:;;:ó.-ôú'nos s'nu os rERc'PESS.A JURTDT.A

6'o'DÀs coNDrçõ?t *- ''J'^t"""','f]f parEicipar deste certame dêvêrão entregar 
-ao^ 

Pregoeiro dois

ã.r.ó" p.opo..ttês que. deseiarêm, p^a-11.t-'::: i'-;".r;=r;;'re Púús ê DocuMENrÀçÃo' devidamente

::::i::í:.i:::;;::..Tj;ff#' "T"',".'"'JJiiiii'""'i'""1""';; 
"i''li'ioi'l^"''o oo" requisitos de

:i:iii::iL"kl[:]f"?.*: tt::,'.1i1*::'""'""':""ffi1';::: Empresas de Pequêno PorLê e

iàri""i.a.., nos Lermos da regislaÇào vigêntê' -- ^1con!rem sob o regimê farimeotar, êmprêsas

:;:;:il"i:::'i:"'i;:'?"n"":L'l:";:;::"".:"^'"""-""i"i"1;'i";:;"-u-á""iaã 
á"r"'"dos lnidôneos para

licitar ou contrata! ."^ "-;o;l;i";;Ção 
Pública o, n.il=."."Jã .-úp'i,,,ao a sanÇão de suspensão

i:r:il;li1i1."".." ?,:'":::;::H'":XH !1'": =:"::ropes 
Proposta de 

' 
PreÇos e--rrÔcunêntaÇão via

postal - com Aviso o" "'""["iiii' *-' ae"rao'-"^:,;"Lr'.'; -ilrrt:]i"Xi':i1"3:^"X::;;:: i::"::*:
::";::r;;;'; áà"i" ln""^unLo' aos cuidado" 9" ttln;".'""'"*."t""."'"""iií'"-nao 

"'iao aceiEos e

Iinã,ã"-,."." .":.'Y"':-"":.:i*:XUkrl:::'"';r'.=:"t:,'.,'rÊ":.:l:':i'^',',
o-ii"ia""t., portanto' de§considerado p^1t1^"^:'-:;'ào" ur,.r.iop"" junto ao Pregoeiro' em a

i;:;I:à*:.'rt:§::";";",'.'"'";""'.'.ii";l'i;":';s:;'i;'":"'";;;.';'á' 
ricará subêntendido que

o liciLanre abdicor"l da rase de lances verbais'
;.;.;-;.ã;ã" à participaÇão em consórcro'

junto ao Preg

caractêristicas e as
a .666 / 93, está abaixo

r deste Procedimento
oeiro, quando for o caso'

a credenciameoto
ntos que o cted
rmulaçáo de ofe
rá o único admi
ser substituldo

7.0.DÀ RTPRESEMÀÇÃo E Do cREDENcÍÀMENro

?.1.O licita
através de u]n repres

nte deverá se aPresentar' Par
êntante, com os docume enciam a Participa

rtas e Iances vêrbais '
tido a intervir nâs f

postêriormente Por olr

Cada l icitantê
ases do cêltamelicitatório, inclrlsi

credenciará aPenas um reP

na forma Prevista nêste ins

ve com Poderes Par:a fo
rêsentantê que se
trr]mênto, Podendo

seguintes documentos:credenciado
'1 ,2.Pata a credenciamento devêrão sêr aprêsentados OS

tro devidarlente



7.2'1'Tratando-seclorepresentantelegal:oinstlumenLoconstitutivodaempresanaformadaLei,
quãndo for o caso, devidamente registrado no órqáo compêteotê' no qual estejarrr. êxpressos sêus

poàut." pu.. exercer dlreitos e assumir obrigaÇões em dêcollência dê ta1 investidura;
7 . 2 .2 . Tratando-se de procurador: a proculaÇão por instrumento públi'co ou partlcular da qual-

constem os necessários poderes paÀ formular verbalrente Iances, negociar preços. firmar
declarações, desistir o, upt.".niut as razôes de recurso e praticar todos Ôs demais atÔs

pertinentesaocertamê;acornpanhadadocollêspondentêinstrumêntodeconstituiÇãodaemprêsa,
quando for o caso, que ao^pao',u os poderes do mandante para a outorga' Na hÍpótêse de procuraÇão

Jeia particufar dâverá ser recoDhêcidã a firEa êú cr'tório do rê5Pêctivo gignatário '

?.2.3.O representante teqar ã ã prà.r.udor deverão idêntifica!-se apresentando docrmento oficial
que contênha foto.
?,3.Estes docu,'neotos deverão ser entregues ao Pregoeiro - antes do inicio da sessâo pública -
em original, por quafquer p.o*""o de cápia autenticada por cartónio competênte' pelo Pregoeiro

ou meÍnbro da Equipê de Apoio.
7.4.4 não apresentaÇão ou ainaa a incorreÇão insanável de qualquei dos documentos de

credênciâmento impêdirá a participaÇão ativa do reprêsêntante do licitantê nÔ prêsênte celtame'

Esta ocorrência ôâo inabilitará sumariamente o concorrente' apenas perderá o direito a

manifêstar_se ,ru" .o..u 
"ror,ã-"-rrr" "- 

ru" 
" " 

do processo licitatório. para tanto. o Pregoeiro rêceberá

regularmente do referido co*corlente seus ênvelopes' dêc1araçôês e outros elementos necessários

à particiPaÇão no certame, desde que apresêntados na forma definida neste instlrrmento'

?.5.No monênto de abertura aã-".""i" p,irtl-ca, cada licitante, por lnternédio do sêu lêpresentante

devidamênte credenciado êntreqará ao pregoeiro, êm separado de quafquêr dos envelopes, a seguinte

documentaÇão :

i. s. f . o..iut.çao de Elaboração Independente dê Proposta - Anexo rf'
? . 5,2 . DeclaraÇão dando ciên;ia de que cunpre plenamênte os requisitos dê habilitaÇão' conforme

modelo - Anexo III; e

? . 5 . 3 . Compr:ovaÇão de que o licitantê se enquadra nos termos do Ãrt' 3" da Lei 123/06' sendo

considerado nicroempresa ou empresa de pequeno porte e lecêbendo' portanto' tratanênto

diferenciado e simplificandã .r" Êo..- definiaa pela legislaÇáo vigênte. Tal comprovação poderá

ser fêita através da aprêsentaÇão de quarquer um.dós seguintes docrmentos, a critério do

licitantê: â) declaraÇão expressa fotmalmente asslnada pór profissj-onaI da área contábi1'

devidamênte habilitadoi nl---iãiliaa" simpfificada emitidá pera junta comerciâ1 da sêde do

lici.tantê orl equivalente, na forma da tegislaÇáo Pertinente' A ausência da lefêrida declalaÇão

ou certidão slmplificada ilnpuáita a participação do ficitante no presente certanê'

1,5.3.1.o Pregoêiro poderá pronover diligência' na forma do Art' 43' § 3"' da Lei 8'666'/93'

destinada a esclalecer "u 
o tititu""t e' ae fato e de direito' considêrado micloempresa ou

;T:;::"3: 
t""t""à""Jr""taE Proposta de PreÇos e Documentaçào rorem enviados via postar' a

documenraÇão reraclona.ra "J"'i1"""" 
, . t. t :';,\:, ; r.s.: a.-r".ã ser aPresêntada dentro do envêlope

Proposta de PreÇos.

g. o.DÀ PROPOSBÀ DE PREÇOS

8.1.A proposta deverá sêr aplesentada êm

seguintes indicaÇões no anvêrso:

PREÉEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPOSTÀ DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCÍAL

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS dEVE'á CONTCÍ

revalecerá o de menor valor'
o de alteraÇão necessária da ProP
exclusivamente de incorreçõês na

alidade, bem cômo na multiplicação e

01(uma) via, dentro dê envelope laclado' contendo as

N". 00012/2022

os seguintes elemêntos:

osta feita Pelo Pregoeiro e sua Equlpe de ÀPoio'

8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificaÇões constantes deste in§trumênto e seus

elementos - Ànexo r -, eIIl papet timbraao da eropresa' quando for o caso' assinada por seu

reprêsentanEe lêga1, .or1..iãto" "à'"*".".i-..Oã"a"ia" 
it"^ coEado: discriminaÇáo e outras

caractêrísticas "" ,'"""""uI;'- quantlaade e walores unitário ê total êxprêssos em afgarismos'

8.3.sêrá cotado um hnico prJçã p;;;;;àt item' coma u-tirizaçao de duas casas decimais' lndj'caÇão

êm contrário está sujeita a-aotraçao observando-se os sêguintes critériÔs:

3.3:1:lXl!3"3'.1tt"'r'r'r".:"","'"1ff';";ii::t::':?;iro,,-êxcedente 
mênor que s. todo o êxcesso será

suprimido, caso cont!ário 
';;;ã 

; Jt-r:-"ào"ou*"t'to ao aigito anterlor para maLs e Ôs demais itên§

excedentes suprimidos' -^ê.r^ nâcionaf, elaborada com
8.4.4 Proposta devêrá sêr redigida em lingua pÔrtuguêsa e em moeda nacional-'

clareza, sen arternatÍva", ;"";;ã- emendas 
-eloJ 

-entttli"rtu" ' suas folhas rubricadas e a ú1tima

datada e assrnada ptto tt"pãn!àiti' 
-torn i"ai"uçáo: do valor totar da proposta em algarismos'

dos prazos de êntrêga "" "iJltlãj"" 
o"" 

' 
tot'aiço"". a" p-toÃt"1"' da sua walidade que nâo Poderá

sêr inferior a 60 dias, " ;;;;:"- 
i"i;t*ações' e obseriaáàes pettinentes quê o licitante julgar

nêcêssárias.
8.5.Existindo discrepância entre o pleÇo unitário e o valor total' resultado da multiplicação

do preÇo unitário peru q'u"iiáaat' á pttço unitário prevafecerá'

8.6.Eica esrabêrêcido qr.';;;.;à; aivergência a" prãio" unitários para um mesmo produto ou

sêrviÇo, P
8.f .No cas ida
decol!ente unidadê de medida u

/ou soma de vafores, P

tifizada, observada a

proporcion
revalêcerá o valo! co ido



8,8.A náo indicaÇão na proposta dos prazos de entrega ou execuÇáo' das condiÇões de pagamento

ou dê sua validade, ficará subentendiào que o licitante aceitou integralmente as disposiÇÕes do

ato convocatótio e, portant;; sàrao co""iàttaaas as determinaÇôês nele contidas para as referidas

ãriqã";rà" nao 
"enaá 

suficiente notivo para a de§crassificaÇão da proposta'
g.9.É facultado ao licitantê, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo oRc' desde

que êsteja dêvidamente preenchido '
8.10.N4s licitaÇÕes para aq'isiçao de mêlcadorias o participante indicará.u ol:iqt^ dos produtos

ofertados. A êventuar tarta ãa referida indicaÇão nâo desctassificârá o licitante.
8,11.será desclassificada " 

piopo"tu guê deixar de atender a§ disposiÇões destê instrumento'
g,L2,Eica facurtado ao licitànte a apiesentaÇão da proposta tambén êm mldj-a, ou seia, em cD ou

PENDRIVE.

9.0 Dà ITÀBILITÀÇÀO
Os documentos necessários à habilitaçáo dos ticitantês' devêrão ser ap!êsentados êm 01 (uma)

-ã"aito 
a" envelope lacrado. contendo a§ seguinte§ indicaÇões no anverso:

v1a,

PRÊFEITURÂ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÃO . PREGÃO PRESENCIAL NO'

NOME PROPONENTE

BNDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

a00r2/2a22

deveráo ser organizados na ord
odendo ser aprêsenta

em descrita neste instlumento '

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá contêr os seguintês elementos:

9.2

. PESSOA JURÍDICA:

.1.Prova dê inscriÇão no Cadastro Nacionaf de Pessoa Juridica - CNPJ'

.2.PÍova de inscriÇão no 
"uÀt"iio 

de contribuintes estadual ou nunicipal' relativo à sede do

à:;l::l:: constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor' devidamente resistrado'l em se

tlatando de sociedades t"ln";:i;i;' ; ;; ;;"t de sociêdades ior ações' acompanhado dê documentos

de erêiÇão de seus administt;ã;;t" ' rnscriÇão ao ato coostiiutivó' no caso de sociedades civis'

acompanhada de prova at. air€)-t-oiã e^ exercliio' Dêcreto de autolizaÇâo' em se trâtando de enprêsa

ou sociedade estranqêara ;;-f;;i.;..""to no pais,. e ato de rêgistro ou autorizaÇáo para

funcionamento expêdido et-' *;;"i;i"ó"iá"to -o"t 
ao- u- uti'iauat assim o exisir' Registro

comercial-, no caso dê empresa indlvidual' Estas exigênciâs não sê aplicam ao Iicitante quê'

quando da etapa dê <:ttat"t'ãl"io 
-no -<:uttu*t 

' já tenhâ apresentado de forma 'rêgula! 
nos têrmos

do p.esenre insrrumento ."";;;;;;ri;. a rereriáa documeniaÇão solicitada nesre subitem'

9.2.4.earanço Patrimonial ;"á;;;"i;'toá"" contábeis d;;i;i*" exercicio sociar' já exiglveis e

apreseDrados na forma a" rár]'àã^ i"ãi.áçao au" páq_inàs correspondentes do rivro dlárj-o em sÚe

o mesno se êncontra, o.. .o-oio 
-upi*"rraução aos cornpetentes tei,nos q" ibtt:i'-i--: encêrlamento'

assinados por proflssionar 
"i.iiiit"a. e devidamente .-.qi"truao" na junta 

":i:l:i"r 
conpêtente'

vedâdâ a sua subs L itui çà" 
";;; -;;i;";" tes o" baltnçás p-rovisórios' Tratando-se dê êmpresa

const.ltuida há mênos o" " 
l'l'o" "t";:;'"J q'" u'nau-náo tenha learizado o fechâmento do seu

Drimeiro ano de êxistênc" 
" 

"ã"i'tt" 
iJqur' poat'a up""lntut o BaraÇo dê Abêrtura assinado por

;::H::;"il F1ii._111 ""#:ã"*"*.l"tçi::i'-"'.::if;..'"il:;:lil"'"#'iãfii;" Relativos aos

9.2. 5. RequlaÍidade Para c(

Í:i:Í::i,i:Í:::"d.'.1,t"'"'"á"3';:","i:.'""111'duar ê Municipal da sede do licitante' ou outro

il)lYlà3fiii;"13.:'il".1"q,-1'r'.''Ldadê rerativa ': EYil:-d' Garântj'a por renpo de serviÇo - ECrs'

aDresenrando o respêctivo á.'r'a'ir*i..J a. negur-a-riaaae 
-i.;;.-;iit p.t. cui*" Econômica Eederaf'

s--2.8.prova de inexistêncil-ãã ã-Jo-r-" inaáimpriaos. pe-iut t" " 'l""tlçu do Trabalho' mediante a

aprêsenLaÇâo de certidáo a'.n;i ri" 
"oà - 

,uoi to" iruu^utni"tas cNDT, nos termÔs-do TituIo vÍI-A da

cànsoridaçào das Lêis ot tt"''it *c, ' upto"uot p"ro 
"<:'"-toli"i 

ttl's'asz' de 1' de maio de 1943'

g.z.g.o".iu,"çao do ri_ciLanle, .l:,-.^"ll';1"i:: *rilift "l?.lJ"i;rul"i"'.:';""?"'#r'"'.'i.ti:ConsEiEuiÇâo Eêdera-L - ArL' 2l' rnclso v'

no que diz respeito a p" tti 
"'i 

pl"t> na ticitaçáo;-'t'át' ""r^"itt-se 
a todas as cráusulas e

condiÇôes do pÍêsênre rn";;;;;;;'"tr.vocatorio' "?'''l^-t 
modero - Anexo lT'

e.2.1O.cerridáo nêsariva '":*;;;.;;i; 
-;; .or,"orautl"'""*pà'aiJ p.r. distribuidor da sedê do

licitantê, no rnáxirno :o f tti'''t"i dias da data prevista pára abertura das propostâs'

9.2.11.comprovaottotttp"JiàJá"-átat"t^pu'''r't-u"ttIiãt-"tfisratorio'dêatividadeigualou
assemelhada ao objeto a" r'i'.-i111ã.1'r"iiu àtr.reu aJ-.-t."t.ao fornecido por pêssoa jurídica de

áiieito pu ic" ou plivado' )claraÇáo da prêfeituxa do locar da sede da

ü.iliã.oi".ta de lotalização e funcionamento ':l::^o:
Eirma, infolmando que a Inã"'nu tt"'(]lonu no endereço mêncionado nos docunentos '

9.3. os documentos de HabilitaÇão
prêcedidos Por um indicê correspondênte, P

r cartório comP
imprensa oficial, qua

suras, emendas ou entle

dos êm or
etente, Pelo Pregoêiro ou

arOo foa o caso E

igina I, Po! qualquer
mêmlrro da EquiPe dê

processo dê cóP
Apoio ou Public
l-êgíveis, sem con

visa

ia autenticada Po
ação em ór.gão da

ter borrões, ra linhas, dentro do
stando Pêrfeitamente
prazo de walidadê, e

encetrados em env
facilitar os trabalhos, a au

A falta dê qualquer documênto êxig
artt e.,aiaudut ou dàs vias originaLs Pêra

te lacrado e indevassáveI '
sência do referido lndice n

ido, o seu vencimento,
autenticaÇáo PeLo Preg
ficial, a aPrêsentaÇáo

Po! sêr apena s uma formal i de que

o inabilitará o lic itante
a ausência das cóPiâs dê nte
o"iro o., meÍüro da EquiPe
dê documentos de habi litaÇ

elopê devldamen

publicaçáo êm órgão na irnPlensa oou dâ

a



doenvelopeespecifÍco,tornaláorespectivolicitantelnabilitado.ouandoodocumentofol
obtido via rntêrnêt 

",_r" 
r.qãild"a. será cornpro,rada nos êndereÇos eletrônicos corrêspondentes '

Poderá ser utilizada, a criÉério do Pregoeiro' a documentaÇão câdastral dê fornecêdor' constantê

dos arquivos do oRC, para ..^ptã"àçat dá autentj'cldadê de êIementos apresentados pêfo licitante'

quando for o caso.

10, O.DO CRITÉRÍO PÀB,A .'UúGAI.IE}{IO

10.1.Na seleção i,,iciur aaJllãiostu" puru identificaÇão de quais irão passar a- fasê de lances

verbais e na crassificaç"á 'rriJ ou".r.rua^" as exigências ê procedimentos definidos nestê

instrumênto convocatólio, 
- 

"ari-ã"""iaurado 
o clitério de menor prêÇô apresêntado para o

ffi::;::::::t:nit""t"o. de valores entre duas oL1 mais plopostas escxirasi. e após obedecido o

disposto no Àrt. 3o, s ,", 
';;i; 

'1,- 
au 

"ti 
B'666/93' a tlassificaçáo iniciar para â fase de

i.rr."" .,"ru"i", se fará através de sor:teio'

ii:l:?ârlt1.l?""rffit"" envêlopes ê inicio dos trabalhos será observadâ \rma to1êrância de

15 (quinze) ninutos após "'n()ia-tii fixado' Encerrado o prazo para recebimento dos ênvelopes'

l;:)5.:i:::.:"li"t"#T 
'""" 

".o pública pelo preeoej-ro, 5ê!á efetuado o devido credenciamento

dos interessados' sonente pãlii"ipáta ativarnente da reunião um representante de cada ]icitante'
podendo, no entanto, ser assistidã por qualquer pessoa que se intêressar'

11,3.o não comparecimento oã 
-t"ptt"àt'tut'1e d! quarquer dos licitantes náo impedirá a êfetivaÇáo

da rêuniáo, sendo que, 
" ";p1;; 

participação 
-neste 

certame implica na total aceitaÇão de todas

á" .á"ãiiu!" estabelecidas n-este rnstrumento convocatório e seus anexos'

11 . 4 . Em neohuma hipótêse sêrá concedido p.uro pu* - u aprêsentação .dê docrmentaÇão e/ou

substituiÇáo dos eovelopês ";;; dãi[J;;;rt*t"to t"iqiao e não apresentado na reuníão dêstinada

i;.;:;"?:§:::.:':"::::?:'ã: t".o:.'?i'"".;".".u,,r: :-"- 
envelopes Proposta de Preços e Documentação

e a declaxaÇão, separada ot-q;;l;"tI:'dos ênvelopes' dandá ciência de quê cumprê pfenamentê os

requ-isilos dê habil'itaçãÔ' 
^ê 

prêr:ôs, rubricará o seLr coDteúdo juntamente
11.6.PosterioImênteablfxaosenvelopesPlopostasdePreÇos,Iubricaráoselilcont
com a sua Equipe de opoiol "o"r"iindo-as- .quaoto i-itiiatat ê c\rmPrimênto das exigências

constantes no instrumento tát"'ot"tJl:io e sori;itará Jo" iitittttts que examinem â documentaÇáo

neles contidas.
11. ?. Prossequlndo os trabalhos' o Ptegoeiro analisará os documentos e as observaÇões porvênturâ

formuladas pê1os l icitantes ''ã"ao-fitá" ciência' t^ 1túO* 
da clâssificaçào iniciaf indicando

a proposLa dê mênor p"ço " uq'"]u" êm vâIores "u(]""'"]'o" 
e superiores em a!é_ dêz por cênto'

relativamente à de menoÍ valor' para cada itêm to tuoãl 
-e"t ttt u']io ' "" a""iln iulgâr nêcessário'

poãà'a ar"']qur'.'-"-'"-lt"':i;Hi,l?li.l'Jliã";enos rrês proposras l.::o'9^iç:::-"cimâ 
dêfinidas'

11, LNào havendo Para caoa

serão classificadas as *tr-notà" ptopo"iu" ""l"tqt'"r'tã"' 
até o máximo de três' quaisquer que

sel am os Preços oferecido§ '
inicio à etaPa de aPresentaÇão de I ances verbais pelos reprêsentantes

ados de folma sucessiva' em11. 9. Em seguida, será dado

dos licitantes iniciafmen
valores distintos e decres
tantas rodadas de ]ances

te clas s i ficados,
centes, a Partir

verbais quant
r]ma nova sessão

que develão sêr
do autor da ProPos ta de ma1

as se fi zerêm necessárias
púb1ica Para continuidade

or preço. Serâo realizadas
. Esta etapa Poderá ser

fo rmul

dos trabalhos, a critérlo
interromPida, marcaDdo-se
do Pregoeiro.
11.10.Não ser
dêverão ser e

o Preg

obiêto deste certrame, aP

11.I3.Sê a ofêrta nào to

ão aceitos lance§ com

fêtuados êm unidadê nonet
e1o Pregoeiro, imPl i

valores irrisórios, incomPatÍ
ária nacional. A desistência en aP

na exclusão do licitante apena

e na manutenção do último Prê

a e ordênadas às PloP
anto ao obleto e valor'

vêis com o valor orÇado' e

rêsentar lance vê rbal,
s da etapa de lancês
ço âpresentado, Para

ostas, o Plêgoeiro examinará a

decidindo motivadamente a

ê contendo a documentação

quando convidado P
verbais Para o corres
efeito de classificaçã ofi
11. 11' Dêclarada encêr'
aceitâbilidade dâ Prine
respeito.
11.12. seodo aceitável a P

de habilitaçáo some'te do

habi l itatóriâs ' Cons t a ta
convocatórlo, o

pond

ifidade e Procedê

ca ra
ente itêm cotado
nal das Proposta§ '

licitante será decfarado vencê
ós ô trarlscurso da compe

ada a etaPa compet itiv
ira classificada, qu

roposta de menor PreÇo,
licitante quê a tiver

do o atendimento Pl

r aceitável ou se o lici

nada P

resas de Pequeno P

será abexto o enve loP
fornulado, Para confi

eno das exigências
dor, seôdo-fhê adju
tênte fase recursal,
tantê não atender a

na ordem dê clas s i ficaÇ
nente, e assim sucês s av

nto convocatório
aI serão regist
ipe dê APoio e

rmação das suas condiçõês
fixadas no lns trumento

dicado o rêspectivo item'
quando for o caso

atórias,s àxlgência habil j-t
ào, verificando a sua

aceitab
dê uma Proposta que atend
1.1, 14.Da reunião lavrar-se
êque, ao final, será assi
11.1 5.Em decorrência da

trabalhis
assinatur
11.15.1.4s
I i c itação,
fiscal e

oeiro examinará as ofêrtas subsequentes '
ndo à habifitaÇão do ProPo
a as disposiÇóes do instrume
-á Ata circunstanciada ' na qu

ê1o Prêgoeiro, sua Equ

Lei CoÍlplementar 123/06, a

amentê, até a apulaÇão

radas todas as ocorrências
licitantes Pre sentês '

ularidade fj-scaI e
comprovaÇáo dê reg

orte somênte será exiqida Para efeito de

ta das microeÍtpresas e emp

á do contrato, observando-s
microemplesas e emPrêsa
deveráo aPresenta! toda

tiabalhi§ta, dêntre os

ão e integrantês do envel

e o seguintê Procêdimento I

s de pequeno poltê, por
a documentaÇâo exigida P

documentos ênulnêlados nes

ope DoclxlentaÇão, mesmÔ qr']e ê

ocasião da P
ara comprovaçã

articiPaçáo nêsta
o dê legularidade

para efêito dete lns trumento
sta aPtesentê alguma !ê

Habi litaÇ
t riÇão;



11.15.2.Havendo alglrma restriÇão na comprovaÇão da regul-arj-dade fiscal- e- trabalhista' seiá

"""ãóriua. 
o p..ro ãu os tcincát di'as úteis' cujo termo j-nicj'al cor:responderá ao momênto em que

o licitantê for dêclarado .r.rr."ao., p.orrogá,,eis por igual pêliodo, a crité.rio- do oRc' para a

legularízaÇáo da docunentação,- puqurntttto á"- pa"etutnet'to áo débito' e emissão da evêntuais

;;;;;;;; nàgati-vas ou positivas com efeito de certidão nêsativa;
11.15,3.À não- regularização da docunêotaÇáo' no prazo acima previsto' implicar:á dêcadência do

direito à contratação, sem plejuizo das sanÇões previstas t'J att' 81' da Lei 8'666/93' sêndo

facultadoaooRCconvocarostic-itanteslernanescentes,naordemdeclassificaÇão,paraassiDâtura
do contlato, ou rêvogar a licitaÇáo'
L1.l-6,Os docr.tmentos up,t"tt'i"do"' pelos Iicitantes no Credenciamento e os eLenentos constantes

dos ênvêlopes Proposta ot 
"tit" 

e'oocurnentação quê forem abêrtos' seráo rêtidos pelo Ptegoêiro

e anexados aos autos do processo' No mesmo contextot o ênvelopê Documentação' alnda lacrado' do

ricitante descrassificado or-qr.,à ,rao logrou êxito na etàpa competiti.va. que nào.for retirado por

seu rêpresenrante legar ".';.:;;." 
iõ'i".""""i.1 dias consecutj-vos da dâta de homoloqaÇáo do

pi"""tti" celtame, será sumariamente destruÍdo'

12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEÍEÀBÍLÍDÂDE DE PREÇOS

12.1.Havêndo proposta ou rance vêncedor com valor para o respeêtivo j_tem relacionâdo no Ànexo I

l-tãÀo a" neierência - EspecificaÇões' na coluna códioo:

12.1.1,com indicios q,.,t 
"á"'ia",,-Ju^ 

-à 
tt,nu ptt"o"çao ttríi'u de inêxequibitidadê' pelo critério

definido no Art. 48, ,r, 
"à-" -iti-e'e ee)gl' en tar situaçao' não sendo posslvel a inêdiata

confirmaÇáo, poderá ser aada ao licitante a oportunidade de demonstral a sua exêquibitidade'

sendo_1he facultado o p.urJ*oá-oã-liiÀsl aias-úteis para comprovar a viabilidade dos preÇos'

conformê parâmetros ao.."io itt.-aa, rr, "ol 
ptna de dêsconsideraÇâo do item'

12.2.sa1iênta-se que tais ;;();;à;(:i"" nJá aesciassiticam automaticamêntê a proposta' quando for

o caso, aPênas o iten correspondentê '

13,0.DOS RECURSOS iúê.tiâra e notivadamente a

l3.l.Declaradoovencedor,qualquer]-icitantepo.de'Iámanifestarimediataen(
intenÇão de recorrer, or"tt'u-"Jo-"t o disposto no Arl: 4;' rt'ci"o xvrÍr' da Lei 10'520/02'

13.2.o acorhimento do t"c:;"; i;o;';;;ã a invalidaçao apenas dos atos insuscetlveis de

aDrove i tamento.
ti.3.g fatta dê nanifestação imediata ê motivada do ticitantê importará a decadência do di!eito

dê lecurso e a adiudicação ;"t;ü t;;91 1ici11c^1 ^n-eri 
Presoeiro ao vencêdo!'

13.4,Decididos o" ,"",..r."o"i- a áutoridade superior áo- 
-oÉ ru.a a adjudicaÇão do objeto da

l::à:ã'::.3:":'::::'â::tfâ:'Íoaltoriaaae,sup"ill'-.: 
oRc' pox intermédio-do^Presoêilo' devendo

::;";.";"-.*;";; . :::Í:j:il";"',"".tii{',"j.""il*n.:{í:::u"'n', 1"Ê"'0.';.oo- ",:,:í;:'-',t':"'
exclusivamente no segurnre

1rt.o.DÀ tlo!áoLocÀÇÃo E ÀD'ruDrcAÇÁo --^fãs eDrêsênlâdas, ânaljsada a documentaçâo

li:ij::fi*:: .. 
'"X::,:'J:'"".'J1"#.'"1""",1.".,X":iff,",=J;"'."."..;ffi;-; li_l:si"ruçao 

visenle'

o pleqoêiro enitira rerató"rt;'.;;;i;;i;.-àã" t.unurno. 
- 
ãLsenvolvidos oo celtame' Iemetendo-o a

autoridade superior o. o*.i-],.iàãiiã ."^. o" 
'. 

r.-..u,,íã".ãã,," t it.,t i.'o" dÔ processo, necessários

t.ll:l::itm;:*gil:: {: ru"',,*'.:.it:"'"'"'.'."?H"T.ff.' ?f"'i'";,'. tt*t,e a dêresa dos

interesses do oRc, ai""o"aJi ;';i';;t a" no^oroqu-ij ;;;;i t" parciarmen-tê' o !êsultado

apresenrado pero ereeoe,ro,'1L.;"'*;;";;"";*'::-l*,ã"::::i:;::;"t::".::'r1'.i?"":1'""..a 
devida

?í"ãããti"ãa-. exisidã pela lesisraçào viseole' Eessu'

15. O.DO CO§TRATO

15.1.Após a homologaçáÔ pela auLoridade supe!ior'do oRc' o adjudicatário será 
'convocado 

para'

denEro do prazo de os rcintJr ãã"-tá"tttuii'o" ou au"iu-'at "(:'"birntnto 
dâ nocificaÇâo' assinar

o respêclivo conrraro, or."i".'rã.-ã "-u'"o-,- "iuro.uao-.*';;";;;iJ;ã; 
con as modalidàdês permiLidas

.elaiei8.666/93,poatttaoã;;;;";;';tarteraçoes'iostermosdefinidospelarêferidanorma'
is.z.r,ao atendêndo , "..,..'"r!ã''ouii-ã""i,,u., 

.,::.:l*;.1.."*_[ 
?tX;;:"",:.1:I;"i"".1'"'.'"".1:

;;i;à;ã; de sua Proposta' o riciLante perderá todos o

.rá.a.ao. da ricitaÇáo. -,^--ôÁ^, '--tura do contrato

i:::;:.::H:;T:"ãi'í:: :H"":{+-"iTr:.:?":"!{':# T;"i:}:ü:'":"iiii"::::§; 'a 'rdem 
de

classificação a 
" '-tl]t " " 

r--'o^'"-'itt ' para fazê-1o em iguaf prazo do Iicitantê vencedÔr'

15.4.o contrato nut ""t'iituiÁ""!t '"t'nu 
u "tt' """i"JJo 

pelo licitante vencedor' pode!á ser

alrerado com a de\rida lrjJiii""rir",- r.rnilateralment-e 
-p.ro cont.utult".ou p:-t- acordo enLre as

oartes, nos .u"o" p'".,i"tá!.;;-;;.. L5 e será '"".l.,Jijo, 
de pleno dLreiro, conforme o disposto

;ôs Arts. 11, -18 e rg' toáã"-áu-r"i 8 666/93; t t*tc"t'do soú o regime de tarêfâ'

15.5.o Contlataao ti.u or}-i-g;; l aceitar, .,." *."*ãj.Iã,.,ãiio." .á"t."t"ais, Ôs acréscimos or.1

supressõês que sê rizerem ";" ::'-I:::"^,^:::": "'":""i"Xi':"lriltt§:;ji:.1;.:':'.L''""u"',0,13"!31a-'666/93- Nenhum acrêscimÔ Ôu supressdo PUusrq er'-'--

;#;ã;;1.;cordo celebrado êntre os contratantes '

16. o.DÀs sÀNÇõE S àDMINÍ STRATÍVÀS
àcado dentro do Prazo de

ar ou aPreseotar documentaÇ
ão de seu objelo, náo man

validade da sua ProPosta' náo celebrar o contrato
ra o cêrtame, ensei ar o

16. 1. Quem, conv
deixar de entleg
retaldamento da execuç
do contrato, comportar-

ão falsa exigida Pa
tiver a proposla, falhar ou

rar infoflnaçÕes falsas ou comê
frauda! na êxêcuÇã

se de modo inidôneo, decla ter fraud iscal



qarantido o direito à arnpla defesa, ficará impedido de Iicitar ê contratar com a união' Estados'

ír"irii"-""a"r"f o, uu"i"ipio" ", "".a 
descrãdenciado do Sistema de cadastramêntô unificado dê

EolnecêdorêssÍcAEdoGovêrnoFedera]-edesistêmassemelhantesmantidospolEstados,Distrito
Pederal ou Municipios, perá--plazo de até 05 (cinco) anos' sem preiulzo das multas previstas

nestê Edital e das demais cominaÇões fegais'
16,2.A recusa injusta em dtf-;t;'ã" (]olnpti' u" obrigações assumidâs e precêitos l"egais' sujeitará

o Contratado, garantÍda a ptá'ia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Atts' 86 ê 87'

da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de nora de O'5t (zero virgula cinco por cento)

aplj.cada soble o valor do contlato por dia de atraso na êotrega' no inlcio ou na execuÇão do

objeto ora coDtratado; c - multa ae iOt (aez por cento) soble o valor contratado pela inêxecuÇáo

total ou parcial do contrato; d - simultaneamente ' qualquer das penalidâdes cabivêis

i""ãã*u"tuau" na Lei 8'666/93 e na Lêi L0'52a/02'
16.3,Se o valor da 

^,]ft" 
oo'inaenização devioa não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias

após a comr.rnicação ao 
""itr:"itàã' 

Lerá automati'camente descontado da primeira parcê14 do

pagamento a que o ContrataJo vier a fazer jus' acrescido de juros rnoratórios de 1t (um por

:;;;;t .. nês, ou, quando for o caso' cobrado judlciarnênte'
16.4.Após a aplicaÇão at qoui"qt"t das penatidádes previstas' realizar-se-á comunicaÇâo esclita

ao contratado, e purticaao i-a ;;;;t;;; ãil"iur' excl-uidas a§ penalidades de advertência e multa

de mora quando fol o caso, "ã""ià"ao 
o fundamento 1ega1 da poniçao, informando ainda que o fato

lã.à-.ãgi"lt"a" e publ-icado no cadastro corÍespondentê'

1?.0.DÀ COMPROVAÇÁO DE EX3CUÇÂO E RECEBÍMENTO DO OBJETO

17,1.Executada a presentê contratação e obselvadas as condiÇôes

iu"tuàau", os protedimentos e plazos-para recebe.r.o/oseu obieto

ã."à,-á ai"p."ições dos Arls' ?l a ?6' da Lêi 8'666/e3'

de adlmplemento das
pelo ORC obedecelão,

ob!igaçóês
conÍorme o

18.0.DO PÀGÀ!.IENEO - -- ^h<êrwânciã às normâs e

1.8,1.O pagarnento será Íêalizado medianLê processo rêguIar e em obsêrvância

o-rocêdLmentos adotados 0"" 
-o-iJ' 

aa sequintà maneira: P'ara ocorrer no prazo dê LÍj'nta dias'

;;:::3.;"::.ffi;::tri:#::'i:1",11'., "." será superior ao vafor do respêcrivo _adimplemento, 
dê

acoldo con o cronograma ";;;;;ãt; 
quando fo! o caso' e sempre ern conformidade com a

li:fl:m"*:i' "'.X?;":; 
t:3'âl'"t13?;"" .ls,1i::. pêndente de riquidaÇão quarquêr obrisação

financeira que the for t*ol"ià' ;';;;;;át au p""triãàá" ou inadinplência' a qual poderá sêr

compensada com o pagamento ;;;;át;' "ã 
q"t i""-á-gtrê dirêito a acréscimo de qualquêr natureza'

1g.4.Nos casos de ..r.rrarur'" átrasos de pagamento ,.ro" i"r^o" dêstê instrr$ento, e desde que o

ContlatadoDãotenha"o""o-t'iàodealgumafot'uput"--o-"lta"o'stráadmitidaacompensaçáo
financeira, dêvida desdê a ããia firnite fixada Pêrâ o pugarnt"to até a data correspondentê ao

efetivo pagamênto da parcJla*:;" ;;;;"" *ottió'io"- aãl'iao" trn razâo do atraso no pagamênto

""iao 
.ui"úruaos com utiri'21çJ. aã'ãJ'ri"." :-:TI]";.;tJ.=o]r;":t.'"'J ":":?:.it*;";§:;?:;

[;;1i'"'"'r';'l ;i;1;'r'"' 1""3:";";::'". i T'i.:r'.'J'::".1;;.";.;.á rinanceirô' assim ap':'ádo' t =

111 :100) = 365, sendo 'i'="'l']'""tt'"1 
do r PcA- IBGF' 

-'à<:*u 
i uao nos úItimos dozê meses ou' na

sua rarta, um novo índice ;d;ti; ;;;;''-""'o rtat'ul iiã "-""r"tituu' 
Nâ hipótêse do rêferido

lndlce estaberêcido para t';"t;;;;":"çá" financej'ra 'u'i'ÉI'ã 
sei extinto ou de qualquer forna não

oossa mais ser urilizado, ::I"r''.;'t;.,- .* s,]»" tit,-riiaã, 
- o n". vier a ser dêterminado pêIa

iegislaçao êntão em vigor '

19. O.DO REÀJUSTÀMETfIO
19.1.O§ Preços contra tados são fixos e illeaj

de vigência do contrato
ós o intêrregno dê

omando-se Por bas
gaÇÕes iniciadas e

ntes ao Plinêiro, o

ustávêis no PrazÔ dê LÚ ano

e mêdiante solicitaÇão do

úm ano, na mesma ProPorÇão
ê o mês de apresêntaÇáo da

concluidas após a ocorrênci
interregno minimo de um ano

índice dê reaj ust
timâ variaçáo conhecida '
ndicê definitivo ' Eica
justamento de PreÇos do

ara rêajuste será, obrig
oto venha a ser êxtinto
bstituiÇão, Ô qr'le vier

Contratado, os Preços
da variaÇão verificada

po
19,2. Dêntro do Plazo

derão sof!er reajuste aP

no ÍPCA- IBGE acrlmulado, t
êx c lus ivamente Para as obri
19. 3.Nos rêajustes subsêque

rêspectiva ProPosta,

àos efeitos financeiros do último reaiuste.
L9.4.No caso de atraso ou não divulgaçáo do

Contratado a calculada PeIa ú1

correspondente tão fogo sej a divulgado o í

apresen iu....Otiu de cáIcu1o rêfêrêntê ao rea

que este ocorrer '

anento, o Contratante PagaÍá ao

liquidandô a di fe!enÇa

a da anrlalidade
sêrá contado a Partir

o contratado obrigado a

valor remanescente, seÍnpre

atorlamente, o deflnitivo '
ou de qualquea forma não

a ser determinado Pela

impo rt ância

s finais, o lndicê utilj-zado P

e estabelecido Para têaj ustame
19. 6 . Caso o indic
possa mâis ser u

ig. s,lla" afê!iÇôe

legislaÇâo então
tilizado, será adotado' em su

t S. ?.Na ausência de Previ
oficial, Para reaj ustamen
19.8.o reàjuste Poderá se

são legal quanto ao iodicê su

todoP reÇo do valor remanesce
r reali zado Por aposti l-amênto '

bstituto. as Partes elegerão novo
por meio de termo aditivo

êm vigor di ce

J
6)

nt e,

20. o.DÀs DrsPosrÇÕEg
20.1.Não sêrá dêvida
ao certame, qualquêr
20.2. Nenhr.úna Pessoa
de uma Licitante '

GERÀIS
aos proponentes pela elaboração e/ou apresêntaçáo dê documentaçâo rêlativa

, i:i:.:'" il3:iÍ3t3i.a.n" r ua" por proculaÇào lesal, podêrá represenEar nais



20.3.Àpre§entelicitaçâosomentepoderávirasellevogadaporrazõesdeinteressepúb1ico
decorlentedêfatosuperveniêntedevidamentecomprovado,ouanuladanotodoouempaltê,Pol
iiegafidaae, de oficiá ou por ptovocação de têrceitos. nediantê parêcer escrito e dêvidamente

fundamentado '
2o'4.CasoasdatasPrevistaspalaarealizaçãÔdoseventosdaplesentelicitaÇãosejamdêclâradas
feriado e não havendo ratiiicação da convocaçáo, ficam transferidos automaticamentê para o

primeiro dia útit §ubsêquente, no mesmo loca1 ê hola anteriormente previstos'
ãõ.s.o o*c por conrreniência administrativa ou técnica' sê resêrva no dirêito de paralisar a

q,-ràfqrl.t teripo a execuçâo da contrataÇão, cientificando dêvidamente o contratado'
20.6.Decai!á do direito dê impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento' aquele

que, tendo-o acêitado seln otj;ção, venha a apresentar' depois do juLgamento' faLhas ou

iiieguta.iaaaes que o viciaram Éipót""u em quê tal cornunicado nâo terá efeito de recurso.

20.?.Nos valores apresentados p;los Iicitantes' já devêráo êstar incluldos os cu§tos con

aquisição de material, rnão-de-obra utilj'zada' impostos' êncâÍgos' fretes e outros quê venhan a

incidir sobre os re§pectj-vos preÇos'
2O.8,As dúvidas surgidas após a apresêntaçáo das propostas e os casos omissos nestê instrumênto'

ficar:âo única e exclusivamente s;jêitos a interpretaÇão do Pregoêiro, sendo facultada ao mêsmo

ou a autori.dade superior do oRc, em qualquer fase da licitaçáo, a pronoção de diligência

destinada a êsclarecer ou a complêmentar a instruÇão do processo'

2O.g.Paradirimircontlovérsiasdecorrentêsdêstecertame'excluidoqualquêrorltro'oforo
competente é o da Conarca de Itabaiana'

Moge i ro PB, 1 e Março de 2022.

ELAVIANO
Prego

BSON ARÀ
oficiaf

JOC

ro



ESTÀDO DÀ PÀAÀIBÀ
PRETEITT'RÀ !4JNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÂO PERMÀNENTE DE LICIÍÀÇÀO

ÀIIEXO

TERMO

1.0
1.1
DE
coN

2.O
2.1

I PREGÁO PRESENCAA! N" OOOL2/2O22

DE REEERÊNCIA ESPECI !'ICÀÇÕES

2

:::"::f:: objero desta riciraÇão: coNrRÀrAÇÃo DE EMpREsÀ ESPECTALTZADA NA ÁREA DE LocoAÇÃo

MÃO DE OBRÀ TERMPORÁRIA 
'ENO 

;N"SIOçAO DE .SERVIçOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LIMPEZA URBÀNÀ'

EOMRE DTSCRIMTNOçaO ,O ,*tt*-u*eNrã iONvOCArOnrO, Éane ATENDER As DEMANDAS DESTE MUNICIPIO'

. JUSTÍFICÀTTVA

.ôà""ia..u"a" as nêcessidadês do oRc' tem o pre§êntê termo

à;;;;;;;;;a;; os procedimentos necessários para viabirizar
.As caracteristicas e especi-ficações do objeto ora llcitado

a finalj.dâde de definir. técnica
a contratação em te1â.

sáo:a
2

participaÇão é

vigente.

UNIDÀDE
HORÀ

IlORÀ
HORÀ

IIORA
HORÀ

HORÀ

HORÀ

HORÀ

HCF.À

HOBÀ

HOBÀ

QUÀNIIDÀDE PE
500 0 ME

i - s ooo lli
10 0o ME

4000 tÍE
1000 ME

150 0 ME

1000 ME

4000 ME

5ô!0 ME

500i ME

2500 ME

2.3,Pata o item coÍr a indicaÇão "ME" a
pàq,rurlo pota., nos termos da legislaÇáo

3:?:i§ltrliir["il§T]I?"o." os ônus e. obrisaÇões- coocernenres à lesislaÇão.fiscal, civi1,

tributária e trabalhista, ".;;;; 
por todas u" a."p""=u" . co^pro.Ls"o" assumidos' a qualquêr

titulo, perante ""tl" 
rott't"ãotã'-ot-i lttttito" em razãà da execução do objeto contratado '

3.2.substituir, ur"uarao .orn-l-"- à""pà"u" decorrentes, .à" *"t.riai" ou serviços quê apresentarem

artêraÇôes, dêterioraÇôes' 
't;;";ãi'-tt 

" o'.' quui"q"tt -iá"õ:'"-Á"at" 
discrepantês às exiqências

do insrrumento de ajusre p";;'";ã;; àirrau quá constatados ãpós o recebinento e/ou paganento '

3.3.Nâo transfeti-t " 
o"tt"*'"'iJiãaJã' t^'pttt"' o o»jãio*ãã-cÀ"itattçao' salvo mêdiante prévia

:.;:n::;::,"::,X:.ii'",'"'f"'-.::.!:::'m:#""""" i§ii5:;;:".nX",'."1,,'.:'ãT1",.',Loà'.'"0"1ã
com as obrigaÇões assumrqi
respêctivo prôcesso 11(r""iiít"'"ã-ott;;";à; ;C) contratante os documentos nêcessários' sempre

oue solicitado.
:.s.g^iti. Nota Eiscar correspondente à sede ou firial da empresa que aplesentou a documentaÇão

na fasê de habil itaÇão '
3.6,Exêcutartodasasobligaçôesas§umidascomobservânciaanelhortécnicavigente'enquadrando-
sêr rigolosamente, at"tiJ-- a"" precêitos r"g"i"l-- "oi*u" 

ê espêcificaÇões técnicas

corresPondêntês .

i:l:"r3"§ãTillr'."".:"'.'Jf"*?Til1.1*i;'^t vâror para o respêctivo item retacionado acima' na

êxclusiva a Microemplesas ê Empresas de

ibilidade, PeIo critériocoluna código
4. 1.1, co!1 indícios qu
dêfinido no Art ' 48,
confiimaÇão, Poderá s

sendo-1he facultado o

e conduzam a uma P

II, da Lei- A.666/93,
er dada ao licitante a

prazo dê 03 (três) di
esmo Art. 48, II, so

oportunidade dê demons!rar 
. 
a

ndo possivel a imediata
sua exequibifidade,

bilidade dos Pl:eÇos,

ta, quando for

resunÇão relativa de inexequ
êm tal situaÇão, não sê

conforme Parâmêtros do m

4 .2. Salienta-se que tais
o caso, aPenas o item co
4.3.Os lances vêrbais se

5. O.!,{ODELO DÀ PROPOSTÀ

bp
ocorrências não descla

r!espondente

as úteis Para comProvar a vaa

eoa de desconsideraÇâo do item
ssiflcam âutomaticamentê a Propos

s ern unidade monetária nacionalráo êfeluado

cóDrco DrscRD{atrÀÇÀo

L PNDNETAO COM E}]CARGOS COMPIEMENTÀRES-

2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTÀRES

3 ARi'ÀDOR DE EEREÀGENS COM ENCÀRGOS COMPLEMENTÀRES

4 PI]iTOR COM ENCÀRGOS COMPLEMENTARES

5 ELETRICISTA COM ENCARGOS C,OMPLF]MENTARES

o ;anortlÊino coM ENCARGos coMPLEMENTARES

] ENCÀNADOR COM ENCÀRGOS COMPLEI1ENTÀRES

8 CÀLCETEIRC COM ENCÀRGOS COMPLEMENTÀRES

9 AUXILIÀR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCÀRGOS COMPI-EMENTARES

io cARprNrEIRo coM Er',cÀRGos l"'il:y:y:::
11 sanúr,nerao coM ENCARGos coMPLEMENTARES

PE - ParticipaÇão Exclusiva t'1ÉlEPP: Art 48' r' da Lei 123/06'



5.1. É patte
podendo o
devidamente

intêgrante deste Têrmo de Referência o modelo de proposta dê preÇos

l-icitante apresental a sua proposta no prÓprio modelo fornecido'
-p..à""irfa", 

conforme facultá o instrumento convocatório - Ànexo 01

colrespondente,
desdê que §êj a

I,NTIT T,SON DE ANDRÀDE

SECRETÁR1O

ALVES

\



ESTÀDO DÀ

PROPOSTÀ

RTF.: PREGÃO PRE9ENCIAI' IIO OOOL2/2022

oBJETo: CoNTRÂTAÇÃo DE EMPRBSÀ ESPECÍALIZADA NÀ ÁREA DE LocoAÇÂO DE MÃO DE 
,OBÀÀ 

JERMPORÁRIÀ PARÀ

pREsrÀÇÃo DB sERVrÇos ou 
"oú-'*uçao "'u'" 

u 
"oo'u-^ -u""*& 

àoNroMne DrscRrMrNAÇÀo No rNslRU!'IENTo

ãôr'rvóõíroaro. PAÀA ATENDER As DEMANDÀs DESrE MUNrcÍPro'

ÀNExo 01 Ào rERMo DE REFTRENCÍÀ - PRoPosrÀ

PREGÂo PRESENCT AL N" oaa72/2022

PROPONENTE:

Prezados senhores,

Nos ternos da licitaçáo em epígrafe'

ÍRO COM ENCARGOS COMPIEMENTÀRXS

2 ERVENTE
OR

ÉTEI RO COM ENCÀRGOS COMPLEMENTARES

UXI LIAR DE SERVIÇOS GERÀÍS COM ENCARGOS HOBÀ

HOB.â

IO tio?À

PREFEISURJÀ MUNICIPAI. DE MOGEÍRO

cór.rissÀo pE Rr'{ANENTE os r,rcrreçÂo

apresentamôs propo§ta conformê abaixo:

GO

],EMENTARES

!ÍNÍDÀDE

HORÀ

HOF.C

HORA

PREÇO UNIT PREÇO TOAÀI

1

4

5

6

1

I
9

100
400
5000

5

2

HORÀ

HORÀ

5000
500
100HOBÂ

.J HOBÂ

HOBÀ

400
100
1500

P1

ARESEMENTCOMPLENCÀRGOScoMNÉ RC1
ARESEMENTLOMPCENCÀRGOSCOM

1 1

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R§

PFêzo - Iten 5. 0:

PAGAMENIo - Item 18'0r

VÀLÍDADE DA PROPOSTA - IIEM B.O

CNPJ

de/de

Respons áve1

,11

I

I

I



/,,
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§n;
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EOLHÀ O1l02
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ESTÀDO DÀ PÀBÀiBÀ
PREFEITURÀ MI'NICIPÀ! DE MOGEIRO

cowssÃo PER),ÍÀNENTE DE r,ÍCrTÀÇÀO

ÀÀIEXO II . PREGÂO PRE9ENCIAL §O OOOL2/2022

MODELOS DE DECLARÀÇÕES

REE.: PREGÃO PRÉSBNCIAL N' OAA|2/2022
PRETEITURÀ MUNfCIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

.o - DEcÍÁRAÇÃo de crmprimento do disposto no Art' ?

, da Lei 8.666/93.

2.0 - DECLÀBÀÇÃO dE

ticitaÇão.

3.0 - DECLARAÇÃO de submetei-se a toda§ as

convocatóli.o.

o proponente acima qualificado' sob penas di 1*: em acatamento ao disposto no Art' 7o j"nciso

xxxlÍl da consEiLLriÇào o"..iJil i.i ô.esa, de 27 de.outubro de 1999, declara náo possuir em seu

quadro de pessoal, t'-"'<:io'iJtio"-- 'ênores 
de dezoito anos êm trabalho no!urno' perigoso ou

insalubre e nem menores t"';;;";;;-;;os ' en qualquer trabalho; podendo existi! menores' a

partir de quatorze anos, na;;t-;i;-;t àprendiz na forma da resislação vigênte'

lnci-so XXXIlI, da CP Art. 27, Inciso

na

Cooforme exigência contida na Lei B'666/93' Art' ' 321§2"' o Proponente acima- qualificado' declara

náo haver, até a presente aJtu' fut-o LmpediLivo no que diz respeito á habi IiEaÇào/participaÇão

na prêsênte IicjLaÇào, "a. §ii"..-.a".".i" 
-"* 

"on.oraut"u 
;; .;i;ã" fafirnentar' esEando cientê da

obrioatoriedade de i"nforrnjr ""ttã".,r"" 
posterioresl 

-;t;;;1;"' ainda' não--êstar sofrendo

o.r]u1id.d. de declaraÇáo at 
-'aá"ãiãtãt 

"o â'bito a" ta'l"i"iitçao Êederal' -Estadual' 
Municipal

;u do Distrito Eêdelaf, tt"J;;";i;ii-t crirninarnente pela presente afirmâçáo'

suPervêniênciadefatoinpeditivonoquedizrespeitoaparticiPaçáo

cIáusulas ê condiÇõês do corlesPondente instrumênto

O proponênte acima quaLificâdo declara ter conhecimênto e

respectivo instrumento (]o"'o"ulotio e submetel-se as condiqÕês
aceita! todas as cláusulas do

nele estipuladas '

Local e Data.

NOME /ÀS S INATURA/ CARGO

Reprêsêntante 1ega1 do proponênte

OBSERVAÇÃO:
AS DECLÀRÀÇÕBS DEVERÂO SER ELÀBOBÃDAS BM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE' OUÀNDO EOR O CASO'

\



FÔLHA A2 / 02

REF'. : PREGÃO PRESENCIAL N" AAALZ/2022
PREFEITURÀ MUN]CIPÀL DE MOGEÍRO

PROPONENTB:
CNPJ:

f) que está plenanêote ciente do teor e da extênsâo desta

e informaçóes Para firÍná-Ia '

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboraçáo indepêndente de proposta'

(identificaÇão completa do representante do. licitante) ' cono replêsentantê devidamênte

constituido de (iaentiticaçao co*pftta do licitante ou do consórcio) ' doravantê denomiDado

(Iic.itante/consórcio), para fins d; disposto no item l'5'1' do Edital do Pregão Presêncial no

oool-2/2022, declara, ""O 
." Ç"." a. l-áj, .. especial o att. 2gg do código Penal Brasilêiro,

que :

a) a proposta aprêsentada Para participar do Pregão 
. 
Prêsencial n" OOO]-2/2022 foi elaborada de

maneira independente pelo il.iaã"tt, e o conteúdo da pxoposta não foi' no todo ou em parte'

direta o indiretamentê, i"to-.*"J", 
- 
àl""utido ou recebido de 

-qualquer outlo participante potêncial

ou de fato do Pregáo Preseôciar Í\" oool2/2022' por qualquêr meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de aprêsentar a proposta êlaborada para participar do Pregáo Presência1

ooo!2/2022 não foi informaau, al"ãotiau ou recebida -de 
qualquer outro par_ticipantê potencial

;-;;;; ã; Pregão Presência:r n" oooL2/2022' por qualquet meio ou por quarquer pessoa;

c) que náo tentou, Por qualquer
outro participantê Potencj-a1 ou

ou não da refêrida IicitaÇão;

meio ou por qualquêr pe§§oa, influir na decisão de qualquer

a.'"i.t" a.'rreqao Presenci,al ^" 
OOOL2/2022 quanto a partici-par

d) que o conteúdo da proposta apresentada .pa-ra participar do Prêgáo PresenciâL n" 00072/2022

náo será, no todo oo trn puiiã, ãlreta ou indiretamente' comunicado ou d-iscutido com qualquer

outro partj-cipante potenciai o' at tuto do Pregão Plesência1 n" oOO12/2o22 antês da adjudicação

do objâto da referida IicitaÇào;

e) que o conteúdo da proposta apresêntada para.participaçào do Prêgáo Presencial n' 00012/2022

náo foi, no todo o'-, "ro 
p-J",' àitetu o' inairetamentá' discutido ou recebido de qualquer

integrante da Prefeitura ;;;;;;"i;; úgliro antes da abertura oficial das propostas; e

ou

declaraçâo e que detém plenos poderes

Locaf ê Data.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARÀÇÕES DEVERÃO SER ELÀBORADAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE' QUANDO FOR O CASO

NOME/ÀS SINATlRÀ/CARGO
Rêpre§entante legal do proPonente

\
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ESEÀDO DÀ PÀ.R,AIBÀ

PRErElfllnA MUNÍCÍPÀI DE r'{OGEIRO

covrssÀo PERMÀNENÍE oe r,rcruçÀo

ÀÀrExo rrÍ - pnscÀo PREsENcTÀrr N" oooL2/2022

MoDELos DA DECLATÂÇÃo DE REGULÀR]DÀDE - HÀBrLrrAÇÃo

REF.: PREGÁO PRESENCIAL N" OAAL2/2022
PREEBITURA MUNICTPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CN PJ

1.0 - DECLARÃÇÃo DE REGUrÀRIDÀDE para habilitaÇão prevj'sto no Art' 4"' lnciso vII' da Lei

r0 .520 / 02 .

o proponente acima qualificado, declara' em confornidade com o disposto no Àrt' 4o' Inci§o vÍÍ'

da Lei 10'520/02, quê está apto a cumprir plenamente todos os requiiitos de habilitaÇão êxigidos

no lêspêctivo instrumento cànvocatório que rege o cetitâmê acima indicado'

NOME /AS S ÍNATURÀ/ CÀRGO

Represêntaote lega1 do proponente

OBSBRVAÇÃO:
A DECLATAÇÃO DEVÉRÁ SBR ELABOR-ADA EM PAPÉL TÍMBBÀDO DO LICITANTE' QUANDO TOR O CÀSO.

LocaL e Data.

J



ESTÀDO DÀ PÀA,AIBA

PREEEITURA MUNICIPÀ! DE MOGEIRO

cóu1ssÀo PERMÀNENTE DE LrcrEÀÇÃo

ÀNExo rv - pnreÀo PREsENcTàr 11" oooL2l2o22

MINUTA DO CONTRÀTO

pnscÃo pBEsrNcrÀr N" oooL2/2o22
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N' PP OOOI'2/2022

colcrRÀÍO No' ..../...-cPL

Pê1o presênte in§tn]mento de contrato' de um lado Pr:êfeitura Municipal- dê Mogeiro - Àv'

presidenre João pessoa, at 
-l cent.o - Mosêiro - PB, CNPJ l'.9s:s!u'l!]1!lll;u'' 

neste ato

replesentada pelo Prefêito antonio 'losé Ferieila' Brasileiro' soltêiro' Empresario' residêntê e

domiciliado na sitio pi"t"aã- at cina' 138 - area Rural I Mogeito - PB' cPr n' 840'199'644-91'

Carteira de rdentidade "' l1oôrlg ssPPA' doravantt "i*plt"É'te 
CoNTRATANTE ' ê do outro fado

''' 
'iõ; 

no '''''""' neste ato reprêsêntado

por .,.. residente e domiciliado na " ''
ôpr ,,. . cartêira ;; ;ãe"irààa.'no . ' ' ', doravànte siÍnplesmente coNrRArADo' decidiram

as partes contlatantes assi; ; plêsente contrato, o q"ui "" reierá pelas cláusulas ê condiÇões

CONTRÀTO

NESTE lNSTRUMENTO

cúusuÍ.À QuÀRrÀ DO REAJU STÀMENTO EM SENTIDO ESTRIÍO:

TERMO DE

MOGEIRO E
QUE ENTRE SI CELEBBÀM À PREFEITURÀ

., pena rxrcuÇÃo DE sBRVrÇo coNEoRME

NÀ EOÊIIÀ ABAIXO:

MUNICTPAL DE

DI SCRIMINADO

seguintes:

:3:'H.:ff:t.;.'J'""Tff.#""1",0;r::.1.',,::"t"1" j.'.';?'"T;,l"r.t'rtt'J"L'j': fjr'"F!ã313r'ii

::ãH: :: :i'"':'i""'"X:X" 
"';iíi'"J;"'*":H:;;:'T;;'7; 

li dê Dezembro de 2006' Decreto

Municipar n.016, de ro o" ,iáí.*ãã.-i-o'oe , . regisruçào p.iiinente, consideradas âs alEeraÇôe§

po"aarioaa" das referi das normâs'

o,iíusut À sEG{rl{DÀ - Do oBJEEo :

o Dresênte contrato t"rn not-áolttot coNTRATAÇÃo DE EM?RESA ESPECTALTzÀDÀ NA ÁREA DE LocoAÇÃo DE

MÃo os oeRA rERMpoRÁRrA "o* 
?^ír'riiaõàíi"-*uicor Zl._côi',-r'i*uçaó 

crvrl E rÍMPBzA-URBANA' coNEoMRE

DrscRÍMrNÀÇÃo o,o ,,0,'**"''o'àã-'ôãiio*i"' PARÀ ÀrÉNDER As DEMÀNDA. DEsrE MUNrclPlo'

O Serviço deverá ser executado rigoro§amente d_e acordo corÀ as condiÇôes explessas neste

instxumento, ploposta 
"p '-"-"-J'iãat ' 

' especifícaÇóes 
-"tà(r"rÃ 

correspondentes ' plocesso de

licitaÇão modal-idâde ,..n#"r=."'JJ"Jtui-iJ óooizizozz e i""truço.s do contratante' documentos

êsses que fican fâzêndo ,tt;":';;;;;;;;tes do presente ã""Jttt"' indêpendente de transcriÇão; e

sob o rêgime dê tareta'

crÁu$rÀ rERcErB.À - Do vÀI,oR E PREÇos:

o valor total a""tt to"ttufã' 
-"-;;;:-àt 

Preço proPosto' é de B§ "' ("')'

Os preços contr
Dêntlo do Prazo
sofrêr reajuste aPó

IBG
par

Na ausência de
oficial, Para r

atados sâo fixos e irreai
de vigência do contxato

ustáveis no Prazo de uin ano.

e mediante sol-icitaÇão do co
na mesma ProPotçáo da v

iesentaÇão da resPecti

ntratado, os PreÇos Poderâo
ariâção vêrificada no IPCA-

va proposta, excl_us lvamênte
idade

sêrá contado a Partir dos

ntratante Pagará ao Contratado
diferença colresPondente
o u up.a"arrtua nenrória de

le que este ocorrer '

s o j-ntelregno dê um ano'

Nos rêal
êfeitos finan
No caso de atr
a impottância
táo logo sej a
cálculo rêfete
Nas afêriÇões finais,
Caso o índice estabêI
mai-s sêr utilizado, s

então em wigor.

E acumulado, tomando_sê P

ã as obrigaçÔes inicj-adas
or base o mês de aP

e concluídas aPós

o indice utilizado Pa'
ecido Para rêaj ustamênto
erá adotado, em subst].tu

a ocorrêncía da aoual
rregno mínimo de um ano

ustes subsêquêntes ao primêilo, o intê
ce j. ros do úItimo reaiuste'
aso ou náo divulgaÇão do in
câlculada PeIa última vari aÇ

divu-Lgado o tndice defj'niLivo '
ntê a; reajustamento de PrêÇos

dice dê reajustamento, o Co

ão conhêcida, liquidando a

Eica o Contratado obrigad
do valor remaoêscênte, semP

nfe, o definitivo '
er forma nâo Possa
o pela legisl-ação

ustê ser.á, obrigatoriamêa real
venha a
içáo, o

ser extinto ou dê qualqu
qra ,iaa a sêr determinad

o reajuste Pode

prêvisão legaf quaD

eajustamento do PreÇo
rá ser reali zado Por

to ao indicê substituto '
do valoÍ lênanescente, P

apostilamento '

as partes êfegerão 
. 
novo lndicê

or meio de termo aditivo



cúusulA QUINTÀ - DÀ DorAçÀo I

As dêsPesas colreráo pot 
"o"tu 

da seguinte dotaÇão' constante do orÇamento vigente:

Recursos Próprios do Municipio de Mogêiro: LEI MUNICIPAL 358/2021 02'030-SÉC'DE

EDUCACAO, CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO

02030.12.361.1006.1008 ' CONST'AMP'REFORMA E MÀNUT ' UNID ' ESCOL ' MUNICIPÃIS

02030.12.361.1006.1103 - CONST.REF'AMPL' DE QUADRÃS B GÍNASIO - POLIESPORTIVO

02030.12.361.1006.1104 - CONST. REF.ÀMpL.DÊ UNID.BSCOLAÂ;S reupo INTÉGRAL 02030'12'361'1006'1702

-coNsr.AMPL.EREEoRMA,;-;";;'eico''an"sECRECHES02'040-sEc'MUNTCTPALDESÀUDE/FMS
02040.1-0.301.1012.1017 -- io"ir*uaao, À.MPLrÀcAo E REFORMÀ Dos PosTo DE 

'AUDE
02040.10.301.1012.1106 - .o"st'*e;' úei'o" Polos DA ACADEMTA DE SAÚDE o2o4o'10'302'1013'1706 -

REEORMÀ E AMPLIACAO OO UOr"irai üunrctpar oz.oso-snc.oe ACAO SOCIAL / FMAS 02'o?o-sÉc'AGRIC' ',MEIO

AMBTENÍE, pBscA o ,acu oz.oáo-src'DE ÍNDUsr' coMERcro É rNFRÀ ESTRUTURA 02080'15'451 '7026'70'74 -

CONST. REE. AMPL. DE 
'*"Oó"'õãiióO'_ôióEO'TS'AST.TOZi'TOES 

- RECUPERÀCAO E REEORMÃ DOS PRED]OS

puB'rcos MÀNUTENCA. orru,ooó"i i,avlco oo 
""'"'o 

u*soNo 4 4'9o'51'o0'oo oBRÀs E TNSTALACoES

ã.ã.õõ.ãs.oo.oo ourRos sERv'DE ,ERC'PEssoA JURTDT.A

crÁusur.l sExrÀ - Do PÀGÀl'lBNÍo:

;;;;;r;; será efetuado mediante processo regurar
ãaãtáá"" pelo contratante, da seguinte maneira: Para

do pêrlodo de adimplemênto '

cr,Áusrn e sÉll}tÀ - Dos PR'Azos p on rrreÊrcu 
'

;;;;;;;"-;áilos de i'nlcio de etapas dê execuÇão ê. de

.o^it.. paortoqação nas condiçõês e hipóteses. previst,as

li"l". 
' 
i'"ai 

"raÁs' 
e seráo considerâdos da assinatura clo

a - Início i Imediato;
b - Conclusáo: 12 (doze) mesês'

A vigência do presente contrato será determinada: 12

ã""iiuturu, poáendo ser prorrogada nos termos do AÍt'

em observância às normas e procediientos
o"ã.... ,ro prazo de trinta dia§' contados

rrstificativa, uni Ia
stos no Art. 65 e

todos da Lei- 8.

conclusão do obj eto
no Art. 57, S 1o, da
Contrato:

ora contratado, que
Lêi 8.666,/93, êstáo

ldoze) mêses, considerada da data de sua

5?, da Lei 8.666/93.

crÁgsI,I.À otrÀvÀ - DÀS OBRTGÀçõES Do coNtRÀTÀ'lgfE: ..--.-1 efetivamente realizado, de acordo com as

;:-;;;;;; à pasamento relativo a exêcuçâo do servrÇo

;"=*:#::.:i;.":"'.:" C*L'.'.".?.t'.1331".t""'^. r. s necessários pala a rier execução do serviÇo

contratadoi -r-..^- i-.ô^,,râ i qua.l idade do

c-NotificarocontrataoosoblêqualquêrjrÍêgularidêdeênconEradaquanto.
serviço, exercendo u tui" u"rnpiã? t<>'^piJtt tiscatizaçao' o que não exj'me o contratado de suas

;;:;n:"1'1,Y.*."'"?"t';'"tJ.'"'".;;tl3lii;rru""-o"^"".":' 
. Eiscal deste contrato' nos têrmos da

norma viqente, especiarmenie para acompanha' t ri"cur-i'ãi a sua execuÇâo' !espêctivamênte'

permitida a contratação oe 

"L'"át?"" 

"o"iu--u" 
" 
i"to"tiá e subsÍdio de informaÇôes pertinentes a

essas atribuições '

:lu;HI"r ;,TJ."ffffu::.""?r:"TSlT'"'^::.*'-\'l:u" corre§pondente do presente contrato'

dentro dos melhores pu."."a.-ol- aã- q,-,aridade esraber:"ã; ;-;; ià.o au uti"iaude lelacionada

;;";;;.;; contratual, ':l -;".""'"'#:'"t ii'." "t'.X'r';"'r".t"'.t1tt"1"."."...."-.- -r::t:::,::: 
fiscal' civil'

b - Responsabllizar-se Por
triburária ê rrabalhisra, b:;i".";; p;;lodas as' a."p"*-" " compromissos ass\rmldos' a quarquer

tíLu1o, perante "t'" 
fo'ntJJotes ou terceiros t^- 'u'ã'o-ãu 

e*ecuçâo do objeto con!rôEado;

c _ Manrer preposro .uru"ra'ui'Jà-ioãi"à, 
-u""rao p"ro co-,,-tãun.., quando da execuÇão do contrato'

F_;ri"í:,{.:t{t:Xlll::"':'l,lilii,ii.ã'T.u'.oo"nl.u.u".. 
devendo prêstar os inÍomes ê

esclarecimentos solicitêdos; ao contratante orl a têrceiros' decolrêotes

:.t"1'.{'r"""""ffT.'.t" Tl"3:#;"'ã:'::::,:'.'":'Hi"l";;; ou reduzindo essa responsabitidade

?':ti:;iiã::i::"i"uxt, m::"i:l;"::'i;.'{i.':":;":f';.'"' o obje'io dês'Le ins'irunêo'|o' sen

: -l*.1'::"i;ili;ll':,:::'::,r":.ffi[ii:^'i^ ""'À"1"1""'"*'" -"-'1,:-:^ :o-'^'-:i'óes 
a§sü&idas'

iod." u" condiçôes o' n'o1-i'iã"I-e qualiÍicaçào ::i::::i# ffiT:lr'Ji.iJ;:'""o 
riciLatório'

:;;.;.;;";;; contratante os documêntos necessarro

crÁusur.a PÉcrun on ar,tealçÀo s P§sctsÁo:

ceitar, nas mesma s condi.Ções con

viços, até o rêspêctivo limite fix
r o limite estab

teralmênte PeLo Contxataote
será rescindido, de Pleno

666/93.
tlatuais, os acréscimos ou

"ão 
,,o e.t. 65, § 1' da Lei

eiecia", salvo as suplessóes

Este contrato P
oupor acoldo entre as Partes'
di re i to, conformê o disPosto nos

O Contr atado fica obrigado a a

sup lessôês que se fizêrêm nos ser

8.666/ 93. Nenhum acréscimo ou suPr

vida i

Arts. 7?, '18 e'79,
oderá ser alterado com a de

nos casos prevl

essão Poderá excede

re sul taotes de acoldo celebrado entre os contrataÂtês '

ctÁusuLa, oÉcrve pn:lcrm - Do RECEBTMENTo:



ExecutadooprêsentecontratoeobservadasascondiÇóêsdeadimplêmeotodasobrigaçõespactuadas.
os procedimentos e prazos p1t"- it""l"]: o seu objeto. pêlo Contlatante obedecerão' conforme o

.""à, a" disposiçõeJ dos Àrts. 73 a '76, da Lej' 8'666/93'

cüiug(I].À DÉCÍ!,À SEGUNDÀ - DÀS PENÀIÍDÀDES:

À reclrsa i-njusta em deixar de clrmprir as obrigaÇões assumidas e preceitos legais' sujeitará o

Contratado, garantida a prévia deiesa, às seguintes pênalidades previ§tas nos Àrts' 86 e 8l' da

Lei 8.666/93: u - ud.re.ter,.iJi u: ^"rtt de m-ora de o'5t ('"to vlrgufa cinco por cento) apl-icada

sobtê o valor do contrato por dia de atraso na entrêga, no inicio ou na êxecúÇão do objêto ora

contratado; c - multa de 108 (dez por cento) sobre o valor coÂtratado pela inêxecuÇão total ou

parcial do contrato; d - sinultanàamente ' qualqrler das penalidades cablveis fundamentada§ na

iei 8.666193 e na Lei 10.520/02'
se o valor da nulta o,., i.o".iruiáo devida não for- recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇão

ao contratado, "..a u.rtoruiiàamente descontâdo da primeira parcêra do pagâmento a quê o

contratado vier a fazer jus, acrescido de juros *otuiótio" de 1g (um por cento) ao mê5' ou'

quando fo! o caso, cobrado judicialmente'

crÁusu,À DÉcrtíÀ TERCETRÀ - DÀ co!{PENsAÇÃo ErNÀNcErRÀ:

Noscasosdeeventuaisatrasosdepagamentonostêmosdesteiostrumento,edesdequeocontratâdo
não tênha concorrido de argu.na ioa " puau o atraso_, será admitlda a compênsâÇão financeiia'

devida desde a data Limitê ;"iil" ;;; o' fãgu^"r,to -ute. 
a data colrespoDdentê ao efêtivo pagamento

da parceLa. os encargos "t<ltt-táti"! 
devid'os em lâzão do atraso no pagamênto serão câlculados com

utitizaÇão da seguintê fot 'itt EM: N x vP x I' onde: EM = encargos moratórios; N: número de

dias entre a data prevista para o paganento e a do efetivo pagamento; VP = vafor da parcela a

ser pâga; e r = indj'ce a. tÀptt'sução- financeira' assim apurádót I = (Tx + 1961 + 365' sêndo Tx

= percentual ao rpca-recg t;;'1uào "o" últimos doze "-"t" o'' na sua falta' um novo indice

adotado pelo Governo Eederi"o"" () 
""-l"ittua' 

Na. hipótese do- refêrido iill(::^::t'b"1"cÍdo 
para

a compênsação financeira -"ttnu u "tt extinto ou de qual-quêr forma não possa mais sêr utilizado'

será adotado, em substituição, o que vier a ser determiiado pela lêgisl-ação então êm viqor'

cúust LÀ DÉcD{À QUARTÀ - Do FoRo:

Para dirimir as questôês decorrentes
Itabaiana.

TESTEMUNHAS

dêste contlato, as partes elegêm o foro da comarca dê

E, por estarem de pleno acordo' foi lavrado o presente contrato êm

assinado pelas partes e por duas testemunhas '

02(duas) vias, o qual vai

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

dê

PELO CONTRÀTADO

de.....


