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o órgão Realizador do Certame acima quafificado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-67, doravante
denoainado si-opleaE€nte ORC, torna públ1co para conhecilento de quantos possam interessa! que

fa!á rêalizar através do Ptegoeilo oficial, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no
enderêÇo acirna, às 08:00 horas do dia 20 de Maio de 2022, por meiÔ do site
https : /,/w!rw. portaldecompraspublicas. com. br, Iicitaçáo na modalidade Prêgão nÔ A0004/2022t na

forlna eletrônica, com clitério de julgamento menor pleço poI item, e §ob o regirne de tarefa;
tudo de acordo com este instrumento e em observância a Lei EêderaL n' 10.520, de 17 de .lulho de

2002 e subsidiariamente a Lêi Eederal n'8.666, de 21 dê .lunho de 1993, Lei Complementar nÔ 123,
de 14 de Dezemlcro de 2006; Decreto Eederal no 10.024, de 20 de Seterbro de 2019; e legielaÇão
pertinente. consideradas as alteraÇões posterioles das rêferidas normas; conformê os crltérios
à procedimentos a segui! definidos, airnejando obter a melhor proposta para: CONTRATÀÇÃO DE

EMpRÉsA pARÀ o sERVrÇo DE TBÀNspoRTE EscoLAR pARÂ REDE MUNICIPAL coMo TAMBÉM LocAÇÂo DE ÔNÍBUS

PÀRÀ ATENDER A DEMÀNÀDÀ Do MUNIcÍPIo EM EORNECER TRÂNSPORTE PARA OS UNIVERSITÁRIOS DESTA

MUNÍCÍPIO.

Data dê âb€rtura d. s.a!ão Públiêa: 2O/O5/2O22. gorário:
Data para inicio da fase de lances: 2A/05/2022. Horário:
Local: https : //www. portaldecompraspublicas . com. br

08:00 - hotário d€ Biasília
OBi15 - horário de BrasíIia.

1.0. DO OB,TETO

1.1.Constitui objeto da presente licitaçáo: CoNTRATAçÁo DE EMPRESA PÀXA o SERvÍÇo DE TRANSPORTE

EscoLÀR pÀRA REDE MuNrcrpAL coMo rAMBÉr[ LocAÇÃo DE ôNTBUS PARÀ ÀTENDER A DEI4ÀNÀDA Do.MuNrcÍPro
EM EORNECER TRÀNSPORTE PÀXÀ OS UNIVERSITÁRIOS DESIE MUN]CÍPIO.
1.2.4s especificaçóes do objêto ora licitado - quantitativo e condiÇões -, encontram-se
devidâmente dêtalhadas no correspondente Têrmo dê Referência - Anexo I deste instrumento '
1.3.A licitaçáo §erá dividida em itens, coDforme tabêla constante do Temo de Referência'
faculLando-se ao licitante a participaÇão em quantos itens forem de seu interesse'
1.4.o critério de julgarnentã adotado será o nênox preço unitárj'o do iteÍr, obsêrvadas as

exigências contidas nesie instrumento e seus anexos quanto às especj.ficaÇões do objeto.
L.5iA contratação acima descrita. que será processada nos termos deste instrumênto convocatório'
e§pecificaÇões técnicas e informaÇõe§ conplementares que o acompanham, quando fo! o caso,
j,.r"t:-ti.u-"", pela necessidade da dêvida efêtivaÇão de sêrviço para suprir demanda especlfica--
CONTRATÀÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOTÂR PARÀ REDE MUNICIPAL CoMO TÀMBÉM

iõCaçAO 
'OS 

ôNIBUS pARÀ ATENDER À DEMANADA DO MUNICÍPIO EM PORNECER TRÀNSPORTÉ PAXÂ OS

UNIV;RsÍTÁRros DESTE MUNÍcÍpIo - considerada oportuna e implescindlvel, bem comô relevante
medida de interesse público; e ainda. pela necessldade de dêsenvolvlr[ento de açõês continuadas
paià u p."*oçao de átividades pêrtinentes, visando à maxi:nizaçáo dos recursos em relaÇão aos

àu1.t1.,á" prolramados, observadás as diletrizes ê metas definidas nas ferlamêntas dê planeja$ento
aprovadas,
1.6.Na referida contrataÇáo será concedido tratamento diferenciado e simplificado pala as

Microêmpresas e Emplesas de Pêqueno Porte, no5 limites prêvistos da Lêi 123/06' Todavia' serão
âfastados os benefÍcio§ estabelecidos nos Àrts. 4'l e 48, por e§tarem presente§. isolada ou

simultâneamentê, as situações prêvistas nos incisos 1I ê Í11, do Art' 49' todos do mesrno diploma

1ega1.

2.0.DÀ IMPUGNÀÇÁO ÀO EDITÀ]. E DO PEDIDO DE ESCIÀRECIMENMO

2.1.Informações ou esclarêcimentos sobre esta licitação, sêráo prestados nos hoÍáÍlos
de expedienie: das oB:oo as 12:oo horas. 1

2.2.Qua1quer pessoa - cidadão ou licitante - poderá irnpugnar os termos do Edital deste

se manifestada por êscrito e airiqiaa ao Pregteiro, -.atê 03 (três) dj'as úte1s à deta fÍx
àberEura da sessào PúbI ica '

no rma 1s

celtame,
ada para



2.3.4 respectiva petiÇáô sêrá apresentada da seguiote forrna i
2.3.1.protoco1izando o origj.nal, nos horários ae expeàkiritâ aclma indicados, êxcluslvamente no
seguinte endereÇo: Av. PresÍdente Joâo Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado peJ.os responsáveis pela elabolaÇáo deste Edital ê dos seus
anexos, decidir sobre a inpugnaÇão no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimento da impugnaçáo.
2.5.Acolhida a impugnação, sêrá definida ê publj"cada nova data para a realizaçâo do celtamê'
2.6,Os pedidos de esclarecimentos rêfêrentes a êste processo Iicitatório deverão sêr enviados
ao pregoêiro, até 03 {três) dias úteis anteriorea à data designada para abêrtura da se§são
pública, por mêio êfetrôoico, excfusivamente. da §equinte forma:
2,6.1.No enderêÇo: https: / /wúw. portaldeconpraspublicas. com. br i ê

2.6.2,Pela e-mail-: licitacaomogeirocuol . com. br/complas. cotacoêsGoutlook. coln.
2,7.o pregoeiro rêsponderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias útei§,
contados da data de recebimênto do pedido, e poderá requj-sitar subsidios formais aos responsáveis
pê1a elaboração deste Edital ê dos seus anêxos'
2.8.4s respostas aos pedidos dê esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularáo os
participanlês e a admin-Ls t ração.
2.9.4s impugnaÇôes e pedidos de escfarecj-mentos não suspêndêm os prazos previstos
2.10.4 concessão dê efeito suspensivo à impugnaÇão é medida excepcional e devexá
pe.lo Pregoêiro, nos autos do processo de licltação'

no certane.
ser motivada

3.O.DOS ELEMENTOS PÀRÀ LICITÀÇÃO
3,1.Àos participantes selâo fornecidos os sêguintês
todos os flns e efeitosi
3.]..1.ÀNEXO I - TERMO DE REEERÊNCÍA _ ESPECIF'ICAÇÕES;
3.l..2.ANEXO II - MODELO DE DECLARÀÇÃO - não Possui!.n
3.1.3.ANEXO IIl . MINUTA DO CONTRATO.

3.2,A obtenÇão do Edj.tat poderá ser felta da seguintê
3.2.1.Junto ao Pregoêiro: gtratuitamente; e
3.2.2.Pe1os

5.0
5.1

êlementos quê j.ntegram estê Edital para

o quadro

fo rrila !

societário servidor do ORC;

sites:
https r ,/ /www. portaldecompraspublicas . corn. bwúw. rnogei ro. pb. gov, br/ Iicitacoes ; !ru1n,. tce. pb. gov. br i

r,

4. O.DO SUPORTE I,EGÀI
4.1,Esta licitaçáo rêgêr-se-á pela Lei Eêdera1 no 10'520, de 17 de .rulho de 2002 e

subs idia riamente a Lei Fedêral n. 8,666, de 21 de Junho de 1993; tei Conplementax no 123. de 14

dê Dêzembro de 2006; Decreto Eederal no 10.024, de 20 de Setenbro de 2019, e IegL§1aÇáo
pertinentê, conaidêradas as alterações posteriores das referidas nonnas i que ficâm fazendo
partes integrantês dêste Edital, independênte de transcriÇào.

.DO PRÀZO E DOS RECTTRSOS ORÇÀIIENTÁRrOS

.o prazo máximo para a execução do objêto ora licitado, conforme
necessidades do ORC, e quê admite prorrogaçáo nos casos previstos pela
indicado e sêrá considerado a parti! da assinatula do Contlato:

suas caracterlgticas e as
Lei 8.666/93, está abaixo

Ínício! Imediato;
Conclusáo: 12 (doze) meses.

5.2,O serviço será êxêcutado de acordo com as especj-ficaÇÕes definida§ no collespondente Terno
de Refê!ência - Anexo I.
5.3.O prazo de vigência do cottespondente contlato será determinado: 12 {doze) meses, considelado
da datã de sua assinaturai podendo ser prorrogado nos têrmos do Àrt, 57, da Lei 8.666/93.
5.4.Às despêsas decorrentes do objeto deste certame, correrão Por conta da segu
Recu!sos P!óprios do Municipio de Mogeiro: LEÍ !4UNrCIPAL 358/2021 02'020-sEc'DE
PLÀNEJAMENTO 02A2A.A4.722.2003.2006 . MÀNUTENCÀO DAS.ÀTIVIDADES DÀ SEC DE ÀDM E

sEC. DE EDUCÀÇÂO, CULTUTRÀ. ESP. rÁZER E TURISMO 02030.12.722.2006.2948
sEc.EDUCÀÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURTSM 02030.12'361.1003.2013 - I{ÀNUTENCAO

TRANSPORTE ESCOLÀR 3. 3. 90. 39. OO. OO OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA']URÍDICA

6.0
6.1
1ic
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ou
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inte dotaÇão:
ÀDI4INÍSTRÀCAO E
PLANEJÀM 02. O3O

MÂNUTENÇÂO DA
ÀTIVIDADES DO

6.3
EE

6.4

. DA.s CONDIqõES DE PÀRUCIPÀÇÁO

.poderão párticipar os interessados cujo ramo de atividadê seja compatível com o objeto dêsta
itaÇâo, e que esiejam com cledêncianento regular junto ao ORC. condiÇão para obter, nediante
cedinento regular definido pê1o referido órgão, uma "senha de acesso" espêcÍfica' O

cêdimento necessário para a ráa1izaçáo do refexido credenciamênto, tánbém está disPonÍvel no

ereÇo: httpsi //wuw.portaldecompraspublicas.com'br.
.O lj,citante dêverá utilizar essa rrsenha'r para acesso ao sistêma eletrônico, gendo que a
ptes valldade no prazo de vigência. náo signiflca sua habilitação automática em quafquer
gao, na forma eletiônica, que venha a participa!; etapa a ser cumprida a cada certême'
.l participaçáo neste certame é aberta a quaisque! intelessados, i clusive a§ MicroemPlesas
mpràsas de Pêqueno Porte, nos ternos da legislação vigente'
.Nâo podêráo participar os interessados:
.1.Quê não atêndam às condj.Çôês destê Edital e sêus anexos;
,2.Àstrangeiros que não tenham lepreseniaçáo legàl no Brasil com poderes explessos para

eber citação e rêsponder administrativa ou judicialmêntê'
.3.eue eslejam soú fa1ência, concurso de ctedores. concordata ou em plocêsso de dissoluÇáo
f iquidação;
,a.proiúiaos dê participar de licitaÇôês e cêlebtar contratos administlativos, na forma da

islaÇão vigente;



6.4.5.cujo êstatuto ou cootrato social não incluir o objeto desta licitaÇãoi e

6.4.6.Que se enquadrem nâs vêdaÇões previstas no Art. 90, da Lei 8'666/93.
6,5.É vedada a participação de entidades empresariais gue estejan reuoidas em consólclo.
6.6.Cono condição para participaÇão no Pregão, o li-citante deverá proceder. prêIi$inarmente, à

devi.da ,'qualificaÇão" nediantê o preenchimento, no slstema eletlônico, de todos os campos

necessáli;s e obr-Lgatórios, tais como: r'!'lr"' i

6.6.1.oue cumpre os rêquisitos êstabelecidos no Àrt. 3', da Le1 723/06, estando, po.tanto, apto
a usufruir dô tratamento favorecido êstabelecido nos seus AÍts' 42 a 49, sendo guê:
6.6.1.1.Nos itens exclusivo§ para participaÇão de nicroempresas e êmplesas dê pequeno porte. o

náo cumprimênto dos requisitos do refelido artiqo impedirá a participaÇão do licitânte nos
respectivos itens; e
6.6.1.2.Nos iten§ em que a participaÇão náo for exclusiva para nicroêmpresas e empresas de
pêquêno porte, o não cumprinento dessês lequisitos apenas produzj.rá o efeito de o Iicitante não

ter dirêito ao tratamênto fâvorecido previsto r\a Lei 1'23/A6, mesmo que ME ou EPP.

6.6.2.oue está ciênte e concorda com as condiÇõês contidas no Edita] e seus anexos'
6.6.3.Que cumpre os requisitos para a habilitaÇãO dêfi-nidos no Edital e que a proposta
aprêsentada está em conformidade com as exlgências editalíciâs.
6.e.A.eue inêxiste fato impeditivo para sua habilitaÇão no certame, cientê da obrigatoriedadê
de declarar ocorrências posteriores.
6.6.5.euê não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ê náo erôprega
mênor de 16 anos, salvo nenor, a partir. de 14 Anos, na condiÇão de aplêndiz, nos termos do

artigo 7', XxxIII, da Constituição Fedêra1.
6.6.6.euê nâo possuir em sua cadeia produtiva. êmpreqado executando trabalho degradante ou

forÇado, observândo o disposto nos Incisos III ê IV, do Àrt. 1" e no Inciso III, do Art, 5o, da

ConstituiÇáo Eederal.
6.6.?.Oue os serviÇo§ são prestados por empresas que conplovem cumprinento de resexva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiêncj.a ou para reabilitado da Previdêncla Social, conforme
ài"po"to no Art. 93, da têi Federal n" 8,213, de 24 de julho de 1991, e quê atendam às rêgra§
de acêssibilidade previ"stas na legi§laçáo.
6.6,B.Oue " propo"iu foi elaborada de forma indepêndeote. nos termos da Instlução Normativa no

02, de 16 ae ietàmbro de 2009, da secretaria de Logíst1ca e Tecnplogla da In€orma.ção do Mj.nlstéxio
do Planejamento e cestão. ( - 

" ' .:1
6,?.A dêclaraÇão falsa rêtativa ao crmprimento de qualquei condição sujeilarà ô fiéit"nt. a,
sanções apllcáveis pxevistas em Lei e neste Edltal.
6.8.o eregoeiro podérá pronover dirigência. na forma do Art' 43, § 3o, da Leí 8'666/93' destinada
a esclalecer as iofotmaÇões dêclaradas. inclusivê, se o Iicitantê é. de fato ê de di!eito,
considerado microempresa ou êmpresa de pequeno porte.

7. O.DO CREDENCIà}'ENEO
?.1.0 credenciamento é o nlvef básico de cadastlo no oRc, que permite aos interessados
regulalmentê cadastrados, acesso ao sistema eletrônico utilizado e a Participaçeo en qualguer
prágáo, na sua forma eleErônica, promovido pêl-o órgão, e ocorrerá pela atribuiÇão de "senha"
pessoal. Todo o procedirnento necessário pala realiza! o credenciamento, tadcém está disponíveL
no êndêreÇo: https: / /ww}.r. PortaldecomPra§publ icas. com. br.
?.2.o creáenciamànto junto ao oRc para particj'paÇão deste Pregão, inplica a le§ponsabilidade do

licitante ou de seu tepresentante legal e a plesunçáo de sua capacidade técnica pala realj'zaÇâo
das transações inerêntes ao certame.
?.3.o licitantê responsabiliza-se exclusiva e formalmênte
nome, assume como firrnes e verdadeiras suas propostas
pratj.cados, diretamente ou por sêu representante, excluída
sistema eletrÔnico ou do ORC por eventuai§ danos decolrentes
de acesso, ainda que Por terceiros.

pel-as transaÇõês efetuadas em seu
ê seus lances, inclusj-ve os atos

a responsabilidadê do Plovedo! do
de uso indevido da referida "senha"

8.0.DÀ ÀPRESENTÀçÀO DÀ PROPOSIÀ E DOS DOCI'ME}ÍTOS DE EÀBILITÀçãO
8,1.Os licitantês encaminharáo, exclusivamente por mej-o do sistema eletrônico utilizado,
concomitantemênte com os documentos de flÂBÍLITÀÇÁo exigidos neste Edital-, PRoPoSTA com a

descriÇáo do objeto ofertado e o preÇo, até a data e o hoIá!1o estabelecldos para abeltura.da
sessão púb1ica, quando, então, ericerrar-se-á automatícameDte e§94 etapa de envio da .referida
documentaÇâo,
g.2.o envio da proposta, acompanhada dos documentos dê habj-Iitação êxj.gldos neste Edital,
ocorrerá por meio de "sênha" dê acesso ao sistema eletrôniqo'
8.3.As Microemplesas e Emplesa§ de Pequeoo Porte dêverão encaminhâr a documentaÇão dê

habilitaÇão. ainda q,re haja alguma restriçeo dê reguLaridade fiscal" e tlabalhista, trog telmos
do Art. 43, S 1', da LeL 123/06.
8.4,IncunJcirá ao 1icÍtantê aconpanhar as operaÇôes no sistema eletrÕnico dulante a sessão púb1ica
ào eregao, ficando rêsponsáve1 pelo ônus dÀcorrente da pêrda de negócio9, diante da inobservâncj"a
dê quaisquêr mênsagens ernitidas pêIo sistêma ou dê sua desconêxão'
B,5.Até; âberturâ da sessão pública, os lj-citaútês podêrão retj-ra! ou substj.tuir a proPosta e

os documêntos dê habilitaÇáo anteriormente insêridos no sistema'
8,6.Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de cl-assificaÇâo ent!ê as Propo§tas
apresêntadas, o que somêntê oao..etlá após a realizaÇão dos procedimentos de negociação e

julgamênto da proPosta.
á.:. o" ao.r."r'rios que compõem a proposta e a habilitaÇãÔ do licitante melhor clas§ificado somente

serâo disponibilízados para ..,.iiufao do Prêgoeiro e Pala ace§so PúbIico êpós o êncêrlamento do

envio de lances.



9. O.DO PREEÀICHIMENEO DÀ PROPOSTà
9.1.o ticltante deverá enviar sua PRoPOSTA mediante o preenchimento, no sistena eletrônico, de
todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objêtiva da sua real adequação
ê exequibilidade? tais como:
9.1,1.VaIor unitário do item: expresso em moeda collentê nacional;
9. 1. 2 . Ouantidade i confonne fixada no Termo de Referência - Anexo I.
9.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculâm o Contratado '
g.3,será cotado um únlco preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais.
9.4,A quantidade de unidade a ser cotada êstá fi-xada no Termo de Referência - Ãnexo 1.
9,5.O envio eletrônico da proposta corresponde à decfaração. por parte do licitante, que cumpre
plenanente os requisitos definldos parê HabititaÇâo/ bem como de que está ciênte e concorda com

todâs as condiÇões contidâs neste Edital e seus anexoa.
9.6.No vafor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encalqos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comêrciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamentê na

exêcução dos sêrviÇos,
9.?.O preÇo ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, aerá de exc.l-usiva
iesponsabilidadê do licitantê, não the assistindo o direito de pIêitêar qualquêr altelaÇão, sob
alegação de erro, onissão ou qualquer outlo prêtêxto.
9.B.As propostas flcarão disponivels no sistema eletrônico e qual,quêr el€menlo qu€ poa8a
idêntificar o licitântê i.Eporta dâsclaEsificação da proposta colrespondente, sem prejuízo das
sanÇÕes previstas nesse Edital.

IO.O.DÀ ÀBERTI'RÀ DÀ SESSÃO, CLÀSSTE ÍCAçíO DÀg PROPOSTÀg E FOR}tr,LÀÇÃO DE IÀ}ICES

10,1.A abêrtura da prêsente licitaÇão dar-se-á em sessão pública, por neio de sistema eletrônico,
na data, horário ê local indicados nêste Editaf.
10.2.O prêgoêiro verj-ficará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquê1as que

não estêjam en conformj,dade com os requisitos estabelecÍdos neste Edital, contênham vlcios
insanáveis ou não apresêntem as especificaÇões técnicas exigidas no Têrmo de Rêfêrência:
1O.2.1.Talibém será desclassificada a proposta que identifiguê o licitante;
10,2.2.A desclassificaçâo será sempre fundamêntada ê registrada no sistena. com aconpanhamento
em tempo rêal por todos os participantês;
10,2.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo êm sentido
contrário, Ievado a efeito na fase de aceitaçáo.
10.3.O sistema oÍdênará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somênte estas
participarão da fase de lancês'
iO.a.o "i"tu*u 

disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregioeiro e os

Iicitantes.
1O.5,Iniciada a fasê competitiva, os Iicitantês poderão eocaminhar ]ancês exclusivameDtê por
meio do sistema ê1etrônico, sendo imediêtamênte infoElados do seu recebimênto e do valor
eonsignado nô registlo:
10.5.1.o lance deverá sex ofertado pelo valor total dg item.
1O.6.Os ficitantês poderâo ofelêcer lancês sucessivos, obsêrvados o horálio fixado pa!a abeltura
da sessão e as regrâs estabelêcidas nêste EditaI.
10.?,O licitantê somentê poderá oferecer lance dê valor inferior ao ú1timo por êIe ofertado e

registrado pefo sistema.
1O.g.Sêrá adotado para o envio de lances nestê certamê o nodo de disputa "abêlto e fêchado", em

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, con lancê final ê fêchado '
iO,9.a.tup. dê lances da sessão púb1ica terá duraÇão inicial de quinze minutos. Encerrado êsae

prazo, o sistema encaminhará awisã de fechamento iminente dos lances, após o que tlanscorrerâ o

perioào ae tempo de até dez minutos. âleatoriamente dêterninado, findo o qual será
automaticamente enceraada a recepção dê lances.
lo.lo.Encerrado o prazo pxevisto no item anterloI, o slstêna ablirá opoltunldade para que o

autor da oferta de valor mais balxo e os das ofertas con prêÇos até dez por cento superiores
àquefa possam ofêltar um lance final e fechado em até cl,nco mj-nutosí o qual será sigiloso até o

encêrramento destê pra zo:
10.10.1.Não havendo pelo mênoa três ofêrtas nas condiÇóes defínidas neste itemr poderão o§

autores dos mêIhores .Iances subsêquentes, na ordem de classificação, até o máximo de t'ês,
oferêcer um lance final ê fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até Ô êncelramento
dêste prazo.
10.11,Àpós o término dos prazos estabelêcidos nos itêns antêriorês, o sistêma ordênará os lances

segundo a ordem crêscentê de valores:
1o'11.1.Naausênciade]ancefj-nalêfechadoclassificadÔnaformaêstabelêcidanositêns
anteliores,havêráoIêinlciodaetapafechada,paraquêosdêmaislicitantes,atéomáximode
três,naordemdêclassificação.pos-samofertarumlancêfina].efêchadoêmatécincominutos,
o qual será sigiloso até o êncerramento destê pÍazo'

B.B,O licitante será tesponsáve1 por todas as transaçõês que forem êfetuadas em sêu nome no
sisterna efêtrônico, assr.mindo como firmes e verdadeilas suas propostas e lances,
B,9.Todâs as rêferência de tempo nêste Edital, no aviso e durantê a sessãô pública obedecêrão o

horário de Brasllia - DF.
8,10.O licitante poderá substituir aqueles docunentos de habilitaÇão, exiqidos neste certame.
que constêm do Sistema dê Cadastramênto Unificado de Fotnêcêdores SICÃE do Govexno Eêdera1,
apresentando, obrigatoriamente, em substituiÇão apenas êos documentos por e1e abrangidoa, a

ràspectiva ',Decl-araÇão" de situaÇâo do fornecedor, emitida pelo referido si§têma, ern plêna
validadê, assim consideradal a data de vêncimento do cadastro e, principalmêntê, a validadê do

docrmento regi strado.



1O,12.poderá o pregoelro, auxlliado pela Equipe de Apoio, j ustj.ficadamente, admitir o reinício
da êtapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atêndêr àa

exigências de habilitaÇâo.
10.13.Não serão aceitos dois ou Írais lances de mêsmo va1or, prevalêcendo aquele que for recebido
e registrado êm prj.neiro lugar,
10.14.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informâdo§, em tempo rea1, do
valor do menor lance rêgistrado, vedada a identificaÇáo do .Iicitante.
10.15,No caso de desconexâo com o Pregoeiro, no decorrêr da etapa compêtitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanece! acêsslvel aos licitantes para a recePção dos lances.
1O.16.euando a desconexão do sistena eletrônico para o Pregoeiro pêrsistir por tempo supê!ior a

dez minutos, a sessâo pública será suspensa ê rêiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicaÇão do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sltio eletrÔnico utilizado
para divulgação.
10.1?.O critério de julgamento adotado será o menor preÇo, conforme definido ne§tê Edital e seus
anexos.
1O.18.caso o licitantê não apre§entê lances, concorrê!á com o valor de sua proposta.
10.19.En relaçâo a itens não exclusivos para participaÇão de microempresas e emplesas de pêqueno
porte, lxlla vez encexrada a etapa de lances, será efetj.vada a verificaÇão automática do porte da
entidade emprêsari.aI. O sistema identificará êm coluna própria as microêmpresas e empreaas de
pequeno porte participantes, procedendo à ÇonparaÇão com os valorea da plimeira colocada. se

esia tor er1plesa de naior porte, assim como das demais classificadas, para o flrn de aplicar-se
o disposto nos Arts, 44 e 45, da Lei 123106.
10.20,Nessas condiçõeS, a§ proposta§ de nicloêmpresas e empresas de pequeno polte que 5e

encontrarem na faixa de até Çinco por cênto acima da nelhor proposta gu do melhor lance, serão
consideradas empatadas com a primeira colocada'
LO.21.A rnelhor classificada nos têrmoa do iten anterior terá o dileito dê êncaninhar uma úItima
ofêrta para desempatê, obrigatoriamente em valor inferj.or ao da priÍneira colocada, no prazo de

cinco minutos controlados pefo sistema. contados após a comunicaÇão autonática pala tanto'
lO,22.Caso a microenpresa ou a empresa de pequeno porte melhor classlficada desista ou náo se
rnanifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pêquêno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de clag9lfj.caÇão,
para o exercicio do mêsmo direito, no prazo estabelecido no iten anterior.
:,0.2:.No caso de equivalência dos valores apÍesentados pelas nj-croempresas e êmPresas de pequeno
polte que se encontrell no§ intervalos estabelecidos nos itens anterj-ole§, será lealizadÔ sorteio
àntre étas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nelhor Ôfêita'
10.24.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de laoceg. ou êntre lances
finais da fase fechada do rnodo dê disputa aberto e fechado'
10.25,!{avendo êventual empate entre propostas ou Lances, o clitério de dêsenpate será aquele
prêvisto no Art. 3o, § 2., da Lei 8.666/93t asseguraodo-se a Pleferência, sucessivamente, aog

10,25 - 1, Ploduzidos no País;
10.25,2. Prêstados por empresas brasifeirasi
10.25,3. Prestados por empresas que invistan em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

Pa is;
10,25.4.prestados por êmpresas que comprovem cumpriÍnento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiêniia ou para reabilitado da Prevldência Social e que atendam às regras
dê acêss.ibilidade previstas na legislação.
lO.26.persistindo o eBpate, a proposta vencedora se!á sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas ou os lances empatados '
t6.2l .encerrada a etapa de Ànvio de lances da sessão pública, o Pregoei.ro deve!á êncaminhar,
pelo sisterna eletrônico. contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preÇo, para

lue seja obtida nêIhor proposta, vedada a negociaÇão êm condiçôes diferentes das previstas nêste
EClrtâ_t:
lo.2.l ,l.A negociaçáo será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

Iicitaotes;
L0.2.7.2.a pregoeixo solicitará ao ficitante nelhor classificado que, no plazo de 2 (duas) horas,
enviê a sua piopoeta atualizÀda, adequada ao último lance ofertado e após a negociaÇáo lealizada,
acompanhada, se for o caso, dos doiumentos complementale5, quando necessálios à conflrnaÇão
dêqueles exj-gidos neste EditaI ê já apresentados.
tO.Zg,Havenaà nêcessidade? o Pregáeirà suspênderá a sessão, informando no sisterna â novâ data e

horário para a sua continuidade.
10.29.4pàs a negociação do preço, o Pregoêi'ro iniciará a fase de aceitação e julqamento da

proposta.

11.0.DÀ ÀCEIIABILIDÀDE DÀ PBOPOSTÀ VENCEDORA

1l.1.Encerrada a etapa de negociaçâo. o Prêgoello êxanina!á a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequaÇão uo ór1.tà e à contpàtibitidade do PleÇo em lelaçáo ao máxilno estipulado
para contrataçáo nêste cêrtanê.
i1.2.ttavendo proposta ou lance vêncêdo! com valor final para o rêspectivo ltem rêIâclonado no

Anêxo I - Termo de Refe!ênci.a - EspeclficaÇões, na coluna côdigo:
11.2,1,Superior ao estimado pelo ORC. o iten se!á desconslderado; ou

11.2.2.Com indicios quê conàuzam a uma plesunÇão teLativa de inêxequibilidadê, peto crltélio
dêfinido no Ãrt. 48, rr, da Lei e.666r*, em tal situaÇão, não sendo Posslvêl a lmediata
confirmaÇão,poderáserdadaaolicitantêaopoltunidadêdedeÍnonstrarasuaexequibllidade.
seodo-Ihe facultacto o prazo de ?2 (sêterlta e duas) holas paxa complova! a viabilldade dos preços,

confoEne parâmetlos do mesno Art. 48. rI, sob pena de desconsidêraçáo do item'



11 ,3 , Sallenta-se que tais ocorrências náo desclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o iten correspondente,
11 . 4 . Ouâlquê! interêssado poderá têquerex que sê rêalizen diligências para aferix a
êxêquibitidadê ê a legalidade das plopostas, dêvendo apresêntar as pxovas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
11.5.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a rêa1izaÇáo de diligências,
com vistas ao saneanento das propostas, a sêssão pública somente poderá se! rêiniciada rnediante
aviso prévio no sistêma com, no mínimo, vinte e quatro horas de ântêcêdência, e a ocorrência
será registrada ern ata.
11.6.O pregoej-ro poderá convocar o licitantê para enviar documento digital complemêntar, por
meio do sistema. no prazo de 02 (duas) holas consecutivos, sob pena de não acêitaÇão da proposta:
11.6.1.É facultado ao Plegoeiro prorrogar o plazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita tambân no sistema peLo licitante, antês de findo o prazo.
11.6.2.Dentre os docr.rmentos passiveis de solicitaÇáo pelo Prêgoeiro, destacam os que contenham
as caracteI:ísticas do produto ofertado, tais coÍlo malca. modelo, fabricante e procedência,
êncaminhados por meio do sistena êIêtrônico, ou, quando indicado PeIo Pregoeiro, por outro meio
êIêtrônico. sêm prejuízo do sêu ulterior envio pelo sistêma elet!ônico. sob pena dê não aceitação
da proposta.
11.7,Se a proposta ou lance vencedor for desclass ificado, o Plegoeiro êxamina!á a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucêsslvamentê, na ordem de classifi-cação.
11.8.O pregoeiro podêrá encamj"Dhar. por meio do sistêma eletrônico. contraproposta ao licitante
que apresentou o lance nais vantajoso, para que seja obtido rnelhor preÇo, vedada a negociaçáo
em condiÇôês diversas das previstas nêste Edital:
11.8.1.TaÍrbém nas hipóteses en que o Preqoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente.
poderá negociar com o rêspectivo licitante para que seja obtido preÇo melhori
1f.g.Z.e negociaçáo sêrá leaLizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantês.
11.9,Nos itêns náo exclusivos para a participaÇão de microempresas e eÍtpresas de pequeDo porte,
sempre que a proposta náo fot aceita, e antês de o Preqoeiro passar à gubsequente, haverá nova
verificaÇão, pelo sistema, da eventual ococência do empate ficto. prevj.sto nos A!ts. 44 e 45,
da Lel 123,/06, seguindo-se a discipli.na antês estabelecida, se for o caso.
11,1-O,Ilavendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sesaão, informando no sistema a nova data e

horário para a sua continuidadê,
11.11,Encerlada a análise quanto à aceitaÇáo da proposta. o Pxegoeiro verlficará a habllitação
do licitante, observado o disposto neste Edj.ta1.

12. O.DÀ rrÀBrrrrÀÇÃo
12.1.Ressalvado o disposto no itêm 8'10, os
Edital, a docr.r$entaÇão relacionada nos itêns

licitantes deveráo encaminhar, nos termos deste
a sequir, para fins dê EÀBILITÀçÀO:

12 . 2 . PESSOÀ ;Ur.ÍO:Cl,:
72.2.1-Prava de inscrição no Cadastro Nacional de Pêssoa Juridica - CNPJ.

12.2.2,prava dê inscriÇão no cadastro de contribuintes êstaduaf ou municipal, relativo à sede

do.licitantê, pertinentê ao seu lano de atividade e Conpatlvel com o objeto contlatual.
12.2.3.A:Lo constitutivo, estatuto ou contrato socia.I em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, ê. lto caso de sociedades po! aÇõesf acornpanhado de docrmentos
de eleiÇão de seus administladorês, InscriÇáo do ato constitutlvo, no cago de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exelclcio. Decleto de autolizaçâo, em 9e tratando de empresa
ou sociedade estrangeira en funcionamento no PaÍ9, e ato de legi§tro Ou autorizaÇão para
funcionamento expedj.do pelo órgâo competente, quando a atlvidadê assim o exigir. Registro
comêrciaI, no caao dê empresa lndividuaL certíficado da CondiÇão de Microêmpreendêdor
Indj-vidual, em se tratando de MEI. Os refelidos docunentos deveráo estar aconpanhados de todas
as aLtêrações ou da consolidaçáo respectiva.
12.2.4,Ba1anÇo patrimonial e denonstraçóes contábeis do úItino exerclcio sociaf, já exlqÍveis e

apr:esêntados na foma da lei., com indicação das páginas correspoDdentes do livro diálio em que

o mesmo se êncontra, bem como apresentaçáo dos competentes ternos de abertura e encerlamento,
assinados por plofissional habilitado e devidamente legistrados na junta conercial compêtente,
vedada a sua substituição por bafancetes ou balanÇos provisórios, Tlatando-se dê emprêsa

constitulda há menos de um ano, ou aquela quê ainda não tenha real-izado o fechamento do seu
primeiro ano de existência no prazo lega], pode!á apresentar o BalaÇo de Àbertura assinado por
profissional habil-j-têdo e devidamênte registrado na ju]rta comercial competente.
i2 . 2. 5, negularidade para com a Eazenda Eederal - Celtidão Negativa de Débitos Rêlativos aos

Tributos rederai.s e à Dívida Ativa da União.
72.2,6,Certidôes negativas das Eazendas Estadual e Municipal da sede do licitante. ou outro
equivalente, na forma da Iei.
1á. 2 . I . Conprovaçáo dê regularidade relativa ao Fundo de Galantia por Tempo de sêrviÇo - fGTs,
apresentanào o respectivá Certificado de Regulalidade fornecida pela Caixa Econômica Fêdêra1.
l:2.Z.g.ptoya de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, medlante a

apresentâÇão de cêrtidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos ternos do Título vII-A da

Cãnsolidaçao das Lêis do rrJbalho, aprovada pê1o Decleto-Lei nô 5'452, de 10 de malo de 1943'
72 .2.9.Dec\ataçáo atestando que o licitante não possui em seu quadro societário, servidor púb1ico
da ativâ do oRc ou de qualque! êntldade a e1e vinculada, conformê modelo - Anexo rr'
12 . 2 , 10 . Certidão negativa de falência ou êoncordata expedida PeIo distllbuidor da sede do

Iicitantê. oo máximo 30 (trinta) dla§ da data prevlgta para abertura das proPostas' I

'Êt:



12.2.11, consulta Consolidada de
máximo 30 (trinta) dias da data
w!,w. tcu. gov. br.
72.2.L2.coÍprovaÇão de capacidade de deseropenho anterior satisfatôrio. de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da IicitaÇão, feita aLravés de atestado folneci.do por pessoa Julldi.qa.de
direito público ou privado '

12.3.4 existência de restriÇâo relativamente à regularidadê fiscal e traba.lhistâ não impede que
o licitante qual-ificado como microenpresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencêdor,
uma vêz quê atenda a todas as demais exigências dêstê Edital:
12.3.1,4 declaraÇão do vencedor acontece!á no momento imedi.atamente posterior à fase de
habi I ltação.
12.4.A comprovaÇão de regu]aridade fiscat ê trabalhisla das microenpresas e empresas de pêquêno
porte somênte será exigida para efeito de assinatura do contxato, obselvando-se o seguinte
procedimento:
12.4.1.As micloempresas e empresas dê pequeno porte, por ocasião da participaÇão nesta.l.icitaÇâo,
deverão ap!esentar toda a documentação exigida para comprovaÇão dê regularidade fisca] e

trabalhista, dentre os documêntos enumerados nêstê instrumênto pala efeito de habilitaÇão, mêsmo

que êsta apresentê algu]na rêstriÇão;
12.4.2-Havêndo algl1lnâ restriÇão na corôprovação da rêgularidade fiscal e tiabalhista, será
assegurado o plazo de 05 (cinco) diâs úteis, cujo têlmo inicial colrespondêrá ao monento em que

o l-i-citante for declârado vencedor, plorrogáve1 por iguaf período, a critério do oRC. pala a

regufarizaÇão da documentaÇão, pagâmênto ou parcêlamento do débito, e emissãô de êvêntuais
certidões negativas ou positivas com êfeito de certidão negâtiva;
12.4.3.A nêo regularizaÇáo da doc\rmêntação, no prazo acima previsto, implicará dêcadência do
direito à contrataçâo, sen prejuÍzo das sanÇões previstas no Ârt. 81, da Lel 8,666/93f sendo
facultado ao oRC convocar os licitantes remanescentesÍ na ordem de cla§siflcaçáÔ, Para asslnatura
do contrator ou revogar a Iicitaçãoi ' - i'tr --e * ' tf?1'6'íÉ/'1 'r'"
j-2.4.4.5e, na ordêm àe classificaçáo, seguir-se outra mlqioempresa ou empresa de pdqueno porte
com aLguma restrição na documentaçáo flscal e trabalhlsta, se!á concedldo o negmo Prazo para
regularizaÇão.
12.5.Haveodo a nêcêssidade dê ênvio dê docr.mentos dê habilitaÇão comPlementares, necessálios à

confirmaÇáo daqueles exigidos nestê Editaf e já apresentados, o licitante será convocado a

encaminhá-Ios, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pêna de

inabifitaÇão:
12.5.1,Somente havêrá a necessidadê de conprovaÇão do preenchirnento de requisitos, mediante
apresentação dos docrmêntos originais "não digitais", quando houver alguma dúvida en relaÇão à

inteqridâde do docrmênto digital-.
12.6.Nâo serão aceitos documêntos dê habilitaÇão com indicaçáo de CNPJ,/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmênte pernitidos :

12.6.1.Se o licitante for a matliz, todos os documentos deve!ão esta! en nome da natriz. e se o

licitante for a flliaI, todôs os documêntos devêrão estar êm nome da filial, exceto aqueles que,
pela próplj-a natureza, comprovadamente, foiêm emitidos somentê em nome dâ matriz'
12,'1 .SeLâ inabilitado o licitante que não conplovar sua habilitaÇâo, seja por não aplesêntar
qualquê! dos documentos exigidos ou aprêsênta-los êm desâcordo con o êstabelecidô nêste Edital.
i2.B-t:o .u"o de inabj.litaÇão, haverá nova verificaÇão, pê1o sistema, da eventual ocorrência do

empatê ficto, previsto nos Atts. 44 e 45, da Lej- 123/06, Seguindo-se a disciplina antes
êstabelecida para aceitaÇão da proposta subsequente.
12.9.Os documêntos necêssários à habilitaÇão dêverâo ser organizados na ordem descrita neste
.instmmento, prêcêdidos por índice correapondente. apresentados Po! qualquer plocesso de cópla
autenticad.a pàr cartório compêtênte ou pelo Pregoeiro ou metnblo da Eguipe de Apoio ou publicaÇáo
êm ólgâo da imprensa oficial. Estando perfeitamente leqlvêis, sen conte! borrões,, lasulag,
emendis ou entrellnhas e dentro dO prazo de validade, PoI Ser apenas uma formatj.dadê que visa
fâcilitar os trabalhos, a ausência do referido lndice não inabllj,ta!á o llcitaate: i
12.9.1.euando o documênto fo. obtldo vla Ínternet sua ledal"iAade gerá gomprovada no endexeÇo

eletrônico nele indicado i
12.g.2.poderâ ser utilizada, a critério do Pleqoei!o, a documentaÇão cadast!a1 de fornecêdor,
constantê dos alquivos do oRc, para comprovaÇão da autenticidade de elementos apresentados Pelo
1icitantê,
12.1O,Havêndo nêcêssidade, o Plegoei!o suspêoderá a sessão, informando no sistêma a nova data e

horár:io para a srta cootinuidade.
12.11.Co;statado o atendimento às exigências de habilitaÇão fixadas neste Editaf, o licitante
será declalado vencedo!.

Pessoa ,lurldica expedj"da pelo Tribunal de Contas da Uniáo, no
prêvista para abextula das propostas, Do endereço eletrônico:

13. O.DO ENCÀMÍNHÀ}{ENTO DÀ PROPOSTÀ VENCEDORÀ

13.1.Àplopostafinaldolicitantêdeclaradovêncedol-Propo'taatu.lizadâ-dêveráser
encami.rú"aá no prazo de 2 (duas) horas, a contal da solicitaÇão do Preqoeiro no aistema
êIetrônico, ê develá:
13.1.1.Ser elaborada em Consonância con as especificaÇÕes constante§ deste Bdltal e geua Àlrexos,

rêdigida êm llngua portuguêsa e impressa em uma via en paPel tirülado do proponelte' quando for
o aa!o, "u^ 

emendas. raauras, entréLinhas ou ressalvas; suas folhas xub!icadas e a ú1tima datada

e assinâda pelo licitante ou seu representante 1egaI, co![ indicação: do valor globaI da proposta;
do prazo de execuÇão; das condições dê pagarnento; e da sua validade;
13.1.2.Conter a indicaÇãO do banco, númêro da conta e agência do licitante vencedo!, para fins
de pagamento;



13.1.3.Esta! adeguada ao úItimo lance ofertado e a neqociação lealizada. acompanhadaí dos
documentos complemêntares evêntualmente solicitados, quando necessálj.os à confirnaÇáo daqueles
êxigidos neste Edital e já apresentados.
13.2.será cotado um único prêÇo para cada item, com a utlflzaÇáo de duas casas decimai-s, sendo
que. nesse ú1timo caso, a iodicação en contrário está-sqjeita a corrêçáo.- observando-se aog
seguinEês critérios:
13.2.1.Ealta de digitos: se!ão acrescidos zêros;
13.2.2.Excêsso de dígitos: sendo o pr.imeiro dígito excedentê mêno! que cinco, todo o excesso
sêrá suprlmido, caso cont!ário haverá o alredondamênto do dtgito antelior para mais e os dêmais
itens exceden!ês supr.imidos.
13.3.Os preÇos deverão se! expressos em moeda cor!ênte nacional. o preço unitário e o total em

algarismos e o valor global da proposta en algarismos e por extenso:
13 , 3 . 1 . Existindo discrepânciâ êntre o preÇo unitário e tota1. resu.ltado da multiplicação do
preço unitálio pela quaDtidade, o preço unitário prevalecerá;
13.3.2.No caso de divergência entre o valor numér.ico e o exp.esso por extenso, prevalecerá o

valor explesso Por extenso;
13.3.3.Êica estabelêcido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo selviÇo,
prevalecerá o dê menor vafor.
13.4.A proposta obedecerá aos teúnos dêste Edital e seus Anexos, nâo sendo considerada aquela
que não corresponda às especificaçÕes ali- contidas ou que estabeleÇa vlnculo à pxoposta de outro
licitante.
L3.5,A oferta dêvêrá se! firme e precisa. Ij.mitada, rigorosamente. ao objeto deste Edital, sem

conter alternativas de preÇo ou de qualquêr outra condiÇão que induza o julgamento a mais de um

resultado.
13.6.No valor proposto esta!á incluso todos os custos opêracionais, encargos prevj.denciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou j"ndlretêmente na
exêcuÇão dos sêrviços,
13.?.A ploposta final deverá sex documentada nos autog e será levada em conaideraÇão no decoller
da execução do contrato e aplicaçâo de eventual sanÇão ao Contlatadol
13.?.1.Todas as especificaÇôes do objeto contidas na ploposta vinculam o Contratado.
13.8.As propostas gue contenham a descrição do objeto, o vafor e os documentos complementares
estarão dj.sponíveis na internet. apôs a hotnologação' ,:: : . i'. ,
13.9.O prazo de validade da proposta nâo será infelior a 60 (segsenta) dias, a contar da data
dê seu encaminhamênto,

1a.0 -Dôs RECITRSOA

14.1.Decl-arado o vencedor e decorlida a fase de regularizaÇão fiscal e trabalhista da licltante
qualificada como microemplesa ôu êmpresa de pêqueno porte, se fox o cago, será concedido o prazo
de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorxe!, de forma
motivada, isto é, j.ndicando contra quais decisões pletende recolrel e por quaig motivos, em

campo próprio do sistema.
fa.à.navenao quem se manifestê, caberá ao Pregoeiro verificar a tempe§tividade e a existência
de motivaÇão da intenÇão de recorrer, para decidir se adnite ou náo o recurso, fundamêntadamente:
14,2.1.Nesse momento o pregoelro não adentrará no mélito rêcursal. mas apenas verificará as

condiÇões de adnissibilidade do recurso;
14.2.2.A falta de manifestaÇão motivada do licitante quanto à intenção de recorler importa!á a

dêcâdência dessê direito i
14.2.3.Una vez admitido o recurso, o lecorrente te!á, a paltil de então, o prazo de três dias
para aprêsentar as lazôes, pelo sistêma eletrônico, ficando os deÍnais licitantês, desdê logo,
intimaàos para. quêrêndo, aprêsentalem contrarrazões taÍLbém pelo slstema elet!ônico. em outros
três dias, que comeÇaráo a contar do término do prazo do recorrente, gendo-lhes assegulada vista
imêdiata dos efementos indispensáveis à dêfesa de seus interêsses.
14.3.O acolhiÍnento do reculso invatida tão somente os atos insuscetlveis de aproveitamento.
14.4.0s autos do processo permaneceráo com vista frangueada aos intere§sados, Do endereço
constante nestê Edital.

15.O.DA REÀBERTUB,A DÀ SE8S.ãO íI'BI,ICÀ
15,1.À sessâo pública pode!á sêr reabeltai t

1S.1.1.Nas hipóteses de plovimento de recurso que leve à anulação de atos anterlores à ieallzação
da sêssâo pública ptecedente ou em que seja anulada a própria sessão pública. situaqáo em que

serão repetidos os atos anulados e os que dêIe dePendami
15.1,2.Quando houve. erro lla acêitação do pleÇo melhor classiflcado ou quando o licitante
dêclarado vêncedo! não assinar o contlato, não rêtira! o instru[ento equlva]ênte ou não comploval
a reqularização fiscal e trabalhista, nos têrmos doÃrt. 43, §1". da l,ei 123l06. Nessas hipóteses,
serãã adotados os procedinentos Ímediatamente posterioles ao encerranento da êtapa de lances.
15.2.Todos os licitantes remanescêntês deve!ão ser convocados pala acomPanhar a sessão reabertal
15.2.1.4 convocaÇão se dará por meio do sistêma eletrônico (chat) ou ê-mai}, dê acÔldo com a

fase do procedimênto l lcitatório;
15.2.2.Aconvocação feita po! e-mai1 dar-se-á de acordo com os dados contidos no Cadastro Digital
do oRC, sendo responsabiLidade do licitantê mante! §eus dados cadastrais atualizados.

16. O.DÀ ÀD,rrDrCÀçáo E HOtOT,OGÀÇÃO

16.1,o objeto da licitaÇão será adjudlcado ao licitante declarado vencedor.
caso não Àaja interposiçáo de recurso, ou pela autoridadê superior do oRc,

dos recursos aprêsentados.

por ato do Pregoeiro,
após a xegular decisâo



16,2.Após a fase lecuxsal", constatada a regularidadê dos atos praticados, a autoridade superlor
do ORC homologará o procedimento licitatólio.

17. O.DO CONTBÀTO
17.1.Após a homologação pela autoridade supelior do ORC, o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificaÇão, assinar
o respectivo contrato, elaborado em conformidade com as modalidades pernitidas pela ],ei 8.666/93,
podendo o mêsmo aoftêr alteraçÕes nos termos definidos pela leferida norma i
1?.1,1,O prazo dê convocaçâo poderá ser prorrogado uma vez. por igual período, quando sôlicitado
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra notivo justificado aceito pela
AdministraÇão;
1?.1.2.Náo atendendo à convocaçáo para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentxo do prazo de

validade de sua proposta, o lic.itante perderá todos os direitos que polventura tenha obtido como

vêncedor dâ f.icitaÇão;
17.1.3.Na assiDatura do contrato será exigida a conprovaÇão das condiçÕes de habilitaÇão
consiqnadas neste Edital, que devexão ser mantidas pelo licitante durante a vigênciâ do referido
contrato;
L?,1.4.Caso o licitante primeiro colocado. após convocaÇão, não comparecer. náo comproval as

condiÇões de habi.litaÇão consignadas nêste Edital ou §e lecusar a assioar o contrato, sem

prejuizo da aplicaçáo das sanções prêvistas neste instrumento e das demals comj.naÇõês legais
taliveis a esse licitante, é facultado à AdministraÇão convocar os licitantes lemanescêntes,
,espeitada a ordem de classificaÇão e suce s s iva-rnente, pa!a, após a comprovaÇáo dos requisitos
par; habilitaÇeo, analisada a proposta e eventuais docümêntos complementarea e' feita a

negoci-aÇão, assinar o contrato.
11 .2.O contrato que êventualmente venha a se! assinado Pelo licitante vencêdo!, poderá sê!
alterado com a de;ida justificativa, unilateralrnente pelo Contratante ou por acordo entre as

partês, nos casos previ;tos no Art. 65 e será rescindido. de pleno dirêito, conforme o disposto
-nos arts. '71 , 'lB e 79, todos da Lei 8.666/93; e êxecutado sob o legime de tarêfa'
17,3.O Contratado fica obrigado a aceltar, na§ mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

suprêssões que se fj-zerem nós serviços, até o lespectivo limite fixado no Art. 65, S 1" da lei
g,666/93, Nenhum acréscimo ou supressão poderá excêde! ô limite estabelecido, salvo as supressões

resultantes de acordo ce.Iebrado entre os cont,atantes'

18. O.DO RE,A.'USTàI.TENIO
18.1.os preÇos contratados são fixos ê lrreajustáveis no prazo de um ano'
18.2.Deniro do prazo de vigência do contÍato e medlantê solicj.tação do Contratado, os pleÇos

poderão sofrer ieajuste apó§ o interregno de um ano, na nesna proPo!Ção da varlaÇão velificada
no IPCA-ÍBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectlva proposta,

exclusivanênte para as obligaçóes iniciadas e concluÍdas êpós a ocolrência da anualidade'
1g.3.Nos reajustes sulsequerites ao primeiro, o interlegno nínimo de um ano §erá contado a partir
dos efeitos financeiros do úttino leajuste.
1B.4.No caso de atraso ou não divulgáÇão do Índice de rêajustamento, o Contratante pagará ao

Contratado a importância calculada pela últirna variação conhecida' liquidando a diferenÇa
correspondente iao logo seja divufg;do o índice definitivo' Eica o Contratado obrlgado a

ápr.""rrtu. memória de cálcu1o referente ao reajustamento de preÇos do valor rema êscente, sempre

que este ocorrer '
18.5.Nas aferiÇões finais, o índice utilizado para reajuste será' obriqatorianênte ' o definitivo'
1g,6.Ca§o o lndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma náo

possamais§erútilizado,seráadotado,emsubstituiçáo'oquevieraserdeterminadopel-a
legislaçáo entâo em vigor.
18.'7.Na ausência de Pievisão I'eqal quanto ao índicê substituto' as partes elêge!áo novo índice
oficial, para leajustalnento do preçJ do valor renanescente, por meio de termo aditivo'
18.8.o rêàjuste poderá ser xealizado por apostilamento '

19.0.DÀ COMPBO\rÀÇÀO DE EXECT çÀO E RECEBTIIENTO DO OB'',ErO

19.1.Executada a presente co;trataÇáo e obsêlvadas a9 condiçÔes de adimplemento das obriqaçôes

pactuadas, os pro;edimentos e praz;s para receber-o-seu objeto pelo oRC obedecerão' conforne o

caso, às aispoiiçOes dos Àrts' '73 a'16, da Lêi 8'666'193'
19.2.serâo designados pelo oRC representantes com atribulçÕes de Gestor e -Fi§ÇaL 

do respectivo
contralo, nos termos da norma vigente, especialmente pala acompanhar e fiscalizar a sua êxecuÇáo'

respectivanente, permitida a conilataçáo de telceiros para assistência e subsldio de infortnaÇÕes

pertinentês a essas atribuiçÕes '

20,O.DÀS OBRrGÀçóES DO CONTRÀEÀN'TE'E DO CO!ÍSB'ÀÍÂDO

20.1. Obrj-gaÇões do Contlatante !

20.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivâmente reallzado' de acordo com

as cláusutas ao rãspectivo contrato ou outros instlumêntos hábeis;
20.1.2,Proporcionar ao contratado todos os meios necessárlos para a fiel execuÇáo do objeto da

presente cànt..tação, nos termos do correspondente iDstlumênto de ajustei
20.1.3.Notificar o contrataàã sobre quatqrier irregulalidade encontrada guanto à qual'idade dos

produtos ou serviços, exercendo a rnais 
-ampia 

e cornpleta fiscalizaçáo' o quê !!ão exime o Contratado

à. "r.,." ...po.rsabilidades pactuadas e precêitos 1êgaisi
2O.1.4,Outras obrigaçÕes estabelecidas- e lelacionadas na Minuta do Contrato - Ànêxo ÍÍÍ'

20.2. obrigaÇões do Contratado:



2O.2.1,RespoDsabitj-zar-se por todos os ônus e obrigaÇões concerneítes à legislação fiscal,
civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a
qualquer titu]o, perante seus fornecedores ou terceiros êm razáo da execuÇão do objeto
contratâdo;
2O.2.2.Substituir, arcando com as despesas dêcorlentes, os materiais ou selviÇos que aplesentarem
defêitos, alterações. imperfeiçôes ou quaisquer lrregularidades discrepantes às exigênclas do

instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somênte após o rêcebimênto ou pagalnento;

20.2.3.Náo transferi. a outrem, no todo ou êm paIte, o objeto da contrataÇáo, salvo mêdiante
prévia e expressa autorizaÇão do Contratante;
iO.Z.q.Mantl., durante a vigência do contrato ou outros instxumentos hábeis. en compatibilidade
com as obrigaçôês assumidas. todas as condiÇões de habilitaÇão e qualifj.caçâo exj.gidas no

respectivo pao."""o licitatório. conforme o caso, apresentando ao contratante Ôs documentos

necessários. senpre quê solicitado;
20.2.5.Enitir Nota Eiscal correspondente à sede ou filia1 da emPlesa que êfetivamente particiPou
do certane e consequentemente apresentou a documentaÇão exigida na fase de habilitaçâo;
20.2.6.Executa! todâs as obligaÇôes assumidas sempre com obsêlvância a melhoI técnica vigente,
enquadtando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos 1egaj.s. normas e especificaÇôes técnicas
correspondentes;
20.2.?'outlasobligaçõesêstabelecidasêrelacionâdasnaMinutadocontrato-AnêxoIII.

21 .0. DO PÀGÀMENTO
21,1.O pagamento será realizado mediante processo legulal e em observância às normas e

procedimen-tos adotados pelo ORC, da seguinte nanêira: Para ocorxe! no prazo de trinta dias'
contados do periodo de adinplemênto '
21.2.O desenlcol§o máximo do perlodo, náo se!á superior ao valo! do respêctivo adimplemento, de

acordo com o cronograna aprovado, quando for o ca§o, e senpre em conformidade com a

disponibilidade de recursos financeiros '
21. j.r,tenhum vator se!á pago ao Contratado eoquanto pendente de liquidação qualquer obrigaÇáo

ii.ur.,.uiru que lhe for irnposta, em virtude de pênalidade ou inadimplêncj-a. a gual poderá ser

compensadaconopagamentopendente,sêmquêissogeredireitoaacrésclmodequalquernatureza.
ii.a,uo" casos dã ãventuais alrasoa dê pagamento nos ternos deste instru.mento. e desde que o

Contratado não tenha concolrido de alglrma forma para o atraso, será admitida a compênsação

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

efetivo pagamento da parcela. os encalgos noratóIios devidos en razáo do atraso no pagamento

".râo .ulci,1udo" .o^ ,rtilirução da sêguinte fórmula: EM = N x vP x r, ondê: EM = encarç'os

moratórios; N : númêro de dias entre a àata prevista Para o pagamento e .a do efetlvo pagamento;

vp = valor da parcela a ser pagai e t = lnáice dê compensaÇão financeira, assin apurado: I =

(TX -i 100) + 365, sendo 11ç =- pàrcentual do IPCA-IBGE acr]mulado nos últimos doze mesês ou' na

sua fa1ta, um novo Índice adotádo pelo Governo Fedêral que o substitua' Na-hipótêse do refelido
lndice estabêlecido para a colnpensação financeira venha a ser extinto ou dê qualquer foana não

possa mais ser utilizado, serã adotado, em substituição, o que vier a ser detêrminado pê14

tegistaÇáo entáo êm vigor.

22. O.DÀS SÀNçõES ÀDMrNrsrRÀrt!/As
22.7,QllerÍ., convocado dentro do ptazo de validade da sua proposta' não celebra! o contrato'
deixar de entregar ou apreseniar documentaÇão faLsa exigida pala o cêrtame, ensejar o

retârdamento da execução oã sãu olleto, náo mantiver a plopostai falhar ou frauda! na execuÇáo

do contrato, compottar_§e oà moao iiiaoneo, dêclara! infoanaÇões falsas ou cometer fraude fiscâI,
garantidoodireitoàampladefesa,ficaxáimpedidodê}icitarecontratarcomaUniáo,Estados,
Distrito Fedêra1 ou urrri"fpio" e, será descrêdenciado do sistena de Cadastramento Unlficado de

Eornecedores SfCAE do Goveino Eederal ê de sistemas semelhantes nantidos por Estados' Dist!1to
Federal ou Municíplo§, p"ü'-pa.,o dê até 05 (cinco) anos' sem prejulzo das multas previstas

neste Edital e das denais cominaÇões legais'
22.2.A xec.rsa injusta em deixa, de "o.pri, "" 

obrigaÇões assumidas e preceltos legais, sujeitará
o Contratado, garantida u p.á,'i" aefesa, às seguintes penali'dades previstas- nos Arts' 86 e 8'7 '
da Lei 8.666/93: a - aaveitência; b - nulta de nora de o'58 (zero virgula cinco po! cento)

ufri.uaa sobre o valo! do contrato por dia de atraso na entrega' no início ou na execuÇão do

objeto ora contratacto; c - multa ae iot (aez po! cento) sobre o vafor contratado pela inexecuÇâo

total ou parcial do contratoi d - s imultaneamente, qualquer das penaLidades cabíveis

fundamentadàs na Lei 8'666/93 e na Lei 70'520/02'
22.3,se o valot da mufta ou indenizaÇão dêvida não for recolhido no prazo de 15 (quinzê) dias

apôs a comunicaÇão ao Cántrataao, ;erá automaticamente descontado da primeira parcela do

paqamênto a que o Contratado viêr a faze! jus' acrêscido de juros moratólios de 1t (um por

..áto) uo mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialnênte'
22.4.Após a aplicâçáo a. q,ui"qt'tt das penalidádes previstas' realizar-se-á comunicaÇáo êscrita
ao contratado, e p,.rulicaao oá irtrfit""u otitiur' excluidas as penalidades dê advertêncla e multa

de mora quando for o caso, .àn"tànao o fundamento 1êgal da puniÇâo, informando ainda que o fato

será registrado e Publicado no cadastro corlespondente '
t

?3:l:8f;"!13il'i::Íi.:":y;'.sáodivursar-se-áAtanolrstemaereuôn1co' i
23.2.Não havêndo expediêrrt" o,i o.oa..rrão quarquê! fatottrpervenlente'que 'lmpeça 'a 'realLzaÇão do

certame na data marcada, " "à""ao 
será àutomaticamente transferida para o prlmeiro dia útil

subsequentê, no mesmo norãrio anteriormente estabelêcido, desde que não haja comunicaÇáo êm

conErárj o, Pefo Pregoei ro '



23,3.Todas as referências de tempo no Edital. nos seus Arexog, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Bra§llia - DF.
23,4.No jufgamento das plopostas e da habilitaÇão, o Pregoeiro podêrá sanar erros ou falhaE gue
não a1têrêm a substância das propostas, dos docrmêntos e sua validadê jurldica, nediante despacho
fundamentado, rêgistrado em Ata ê acessÍvel a todos, atlibuindo-lhes validadê e eficáci-a para
fins de habilitação e classificaÇão.
23.5,4 homologação do resultado desta ficitação não implicará di!eito à contrataÇão.
23.6.As nomas disciplinadoras da licj.taÇão sêráo semple intêrpxetadas êm fâvor da ampliação da
disputâ êntre os interesaados, desde que não comptomêtam o intêIesse do oRc, o princípio da

isonomia, a fj.nalidade e a segurança da contrataÇáo.
23,7.Os licitantes assumem todos os custos de preparaÇão e apresentaÇáo de suas proPostas e o

ORC não será, em neDhuln caso, responsável por esses custos, independentemente da conduÇão ou do

resultado do processo licitatório.
23.B,para todos os êfeitos, na contagem dos prazos estabelecidôs neste Edital e sêus Ànexos,
excluir-se-á o dia do inlcio e incluir-se-á o do vencimento, Só se iniciam e vencem os prazo§
em dias de expediente !o ORC.

23.9.O desatendimelrto de exígências formais üão essenciais náo importaÍá o afastamento do

licitante, desde que seia possivet o aproveitamento do ato, observados os princlpios da isonomia
e do interesse púbIico.
23.10.Em caso de divergência eDtre disposições do Edital ê de gêus Anexos ou demais Peças que

compÕem o pxocesso, prêvalecerá as do Edital.
Z:.i1.Oecalrá do dirêito dê inpugnar perante o ORC nos temos do presente instlumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentax, depois do julgamento' falhas ou

irregularidades que o viciaram hipótese en gue ta1 comunicado nâo terá efeito de recurao'
zl,tá.* dúvj.das lurgidas após a apresentaÇáo das propostas e o5 casos omissos nê§te instlumento,
ficarão única e exclusivarnãnte sujeitos a i.nterpretaÇáo do Pregoeiro. sendo facultada ao mesno

ou a autoxidade superlor do oRC. en qualquer fase da licltação, a promoÇAo de dll-lgêncla' na

forna do Àrt. 43, §:", a" r,"i. 8.666/93, deltinada a esclarece! ou a complementar a instrução do

processo.
23.13.O ÊditaL e seus Ànexo§ tanbém êstâo disponibl li zados na lntegra no endereÇo eletrônico:
https : / /www. portaldêcompÍaspubl icas ' com. br i e Podêrâo ser l-idos, e quando for o caao obtidos'
mediante proie""o regular é observados os procedimentos definidos pelo ORC, no endeleÇo; Av.
presidentá ,João pessoa, 4? - Cêntro - Mogeiro - pB, nOS horários normais de expediente: das

08:00 as 12:00 horas; mesmo endereço e horátio nos quais os autos do Plocesso administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessadoa'
)3,lq.pur^ dirimir: eventuais controvérsias decolrêntea deste certame, excluído qualquer outro,
o foro competente é o da Comarca de Itabaiana, Estado da Paraiba'

Mogeiro - PB, 25 de Abril de 2022.

FLÀVIÀNO CLEBSÔN ARÀ
Plegoeiro Oficial

úJo

I



ESTÀDO DÀ PAII.AIBÀ
PRIFIITI'8À MIJNICIPÀI DE I{OGEIRO
co!,[ssÃo PER]!ÀNENTE DE LlCrrÀÇÃO

ÀNEXO Í -

TERMO DE

PP.EGÃO ELETRÔNICO N" OOOO{/2022

REFERÊNCIA - ESPECI E ICAÇÕES

DTS

Serviços de traDsPorte de estudantes em veículo tipo ônibus con caPacida d VIÀGEM

cariatá para escolas da sede d
e volta) , no da tulno nanhã'

tipo ônibus com caPâcidade VIÀGEM

CODIGO
1

2

4

5

mÍnima
xuoiciP

nicípio/ ietorno (distânciâ: 24 km, ida e volta) ,

ServiÇos de transpôrte de estudantes en

Se
mí
tqr.r

rviços de transportê de estudantes êm

nima para 3O Passageiros, do sítio

ntnirna para
i,ÍuÍIicípio/re

para 30 passageiros, do sitio
iolretorno (distância: 24 krll, ida

3O passageilos, do Sltio
torno (distância:24 kn, ida

para escola§ da sede d
no da turno tarde.

tipo ônibus coú caPacidad V1ÀGEM

veicr.II o
Cariatá

veícu1o
Cariatá

o Ensi-no
agelrog,

e voltâ), I,Io da turno noite '

nibus com c
distância: 70 km, ida e volta) , Doturno

apacidade mlnima Para 45 Pass
transporte de estudantes d

para escolas da sede

veÍculo tiP

superio! en velculo tl
de Mogeiro a CamPina Glan

VIÀGEM

serviÇos de transPorte de estudantes do EnsiÍIo suPerio! em

ônibus com capacidade mlnima para passage iros, de Mogeilo 45 a campina Gl
(distânciâ: 70 kn, ida e volta) , noturno

3. O.DÀS OBRrGÀÇõSS pO CONTRÀrÀmn
i.i.sr"a,]u, o pagamento rêIatj.vo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acoldo com as

cláusulas do ràspectivo contrato ou outlos j"nstrunêntos hábeis'
3. 2 . Proporcionar ao contlatado todos os meios necesgários para-a f,iel execugão do:objeto da

prêsente contlatação, ,to" teÀos do cor!êspondente inslluIflento de ajuste'
3.3.Notificar o Contratado sàfre quatqttei i'!regufa!ldade encontrada quanto à qualldade dos

produtos ou selviços. "a"."".,áo 
a *"i" u^pfu e completa fiscalizaÇáo' o gue não eximê o contratado

à. 
"r-r." 

t."porrsabilidades pactuêdas e preceitos legais'
:.a.or"tu" àlrigaçoes estabelecidas e ielacionadas na Minuta do Contrato - Allexo TrT'

4. O.DÀ§ OBRIGÀçõES DO CONTRÀTàDO

4,l.Responsabilizar-sê por iàao" o" ôous e ob!igaÇões concernentes à legislaÇâo fiscal' civil'

tributária e trabafhista, uá. 
""*" 

por todas u" d."p""." e comPromiasos assumidos, a qualque!

titulo, perante §êus fornecedores ou terceiros em râzão da êxecução do objeto contratado'

4.2.Substitui.r, alcando com as dêspesas decorlentes' os materiais ou sêrviços que aplegentarem

dêfeitos, attêraÇôes, i.p..f"içátu' ou quaisquêr ir-regularidades .disc!êpantês às exigêncj'as do

lnstrumento de ajustê pa.aoJ, ui"at q" coistatados somente apôs o lecebimento ou paqamento '

a.3.Não tlansferir u orrt..*,-ã toao or'.* partê, o objeto da contrataçâo, salvo mediante prévia

ê explessa autorizaÇáo do CÔntratantê '
4'4.Manter,dulanteavlgênciadocontratoououtrosinstrumeotoshábêj-s,eÍrcompatibl].idade
com as obrigaÇ0." a""rntiaás, 

-toáas us condiÇÕês de habilitaÇáo e qualiflcaÇão exigidas no

respectivo proêesso licitatório, conforme o caso' aplesêntando ao contlatante os documentos

nêcessários, sefiIpre que soLicitado '
4.5.Emitir Nora Eiscar. ..rr-.1-p.iã-""a. à sêde ou fiLiat da êmplesa que êfetivamênte participôu

do cêrtame ê cônsequentemêttt 
-uptt"tt'to" a documentaçáo êxigida na fasê dê habilitaÇão'

QUÀ'Í!IDÀDE
220

220

220

220

220VIÀGEM

1.0.DO OB.TETO

1.1.Constitui objêto dêsta licitaÇáo: CoNTRÀTAÇÁO DE EMPRESÀ PABÀ O SERVIÇO DE TRÀNSPÔRTE ESCOLAR

PARÀ REDE MUNICIPAL CoMo TAMBÉM LoCÀÇAo DE ÔNIBUS PARA ATENDER A DEMANADÀ DO MUNICÍPIO EM

FORNECER TRANSPORTE PÀRÀ OS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.

2 . 0 . DÀ JUSTIFICÀTNTÀ
2,1.A contratação acina descrita, que será plocessada nos termos dêste j"nstmmento convocatório,
espêcificaçõês técnicas e inforrnáções complementares que o acompanham' quando fot o caso'

lr"tiri"u-"., Pê1a Decessidade da devida efetivação de selvlço para suprir demanda espeÇlfica -
CONTRATÀÇÃ9 DE EMpRESÀ pÀRÀ o SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOIÀR iÀRA REDE MUNICIPÀ1 gOMO TÀMBÉM

ióceçao 
'oe 

ôNrBUs eAR-A ATENDER A DEMANADA Do MUNIcÍPIo EM ToRNEcER IRÀNs1oRTEÍ 
t§ 

_9:
UNrv;RSITAÂIos DESTE MUNIcÍpIo - conslderada oportuna e lmprescindlvel, bem como''re-LevanEe

medida de interesse pulficà; e ainaa, pela neces;ldade de dese[volvlnento de aÇões ' cdntinuadas

fá.^ a p.omoçao de átiwidades perlinentes, visando à rnaximlzação dos recursos eín lelaÇão aos

objetivos programados, observadãs as diletrizes e metas deftnidas nas ferranentas de planeiamento

aprovadas.
2.2.4s caracterlsticas e especificações do objeto ora llcitado 5áo:

I

UNIDÀDE

doi
I

I



4.6,Executar todas a5 obliqaÇôes a§srmidas senpre com obselvância a melhor técnica
ênquadrândo-sê, rigorosamentê, dentlo dos Precêitos legais, normas e esPecificaçóes
correspondêntes .

4,7.Outras obrigaÇões estabelecidas e lelacionadas na Minuta do Contlato - Anexo IlI'

vigente,
técnicas

s.O.DOS PRÀZOS E DÀ IrÍGÊNCI,A
5.1.Os prazos máximos de inlcio dê etapas dê execuÇão ê de conclusão do objeto da contrataçáo,
quê admlte prorrogação nas condiÇões e hipótêsês previstas no Àrt. 5?, § 1', da Leí 8.666/93,
estão abaixo indicados e §erão considerados da assinatura do Contrato:

Inlcio: lmediato;
Conclusáo: 12 (doze) meses '

5.2.A vigência do respectivo coDtrato será determinadat 12 ldoze) meses, considêrado da data dê

sua assi;atura; podendo ser prorroqado nos termos do Art' 5?, da Lei 8'666/93'

de adimplêmento das
pelo ORC obedecêrão,

obrigaçõe§
conforne o

5. 0. DO REAiTUSIÀ}.{EIITO
6.1.Os pr:eÇos contratados sáo fixos e irreajustáveis oo prazo de um ano'
6.2.Dentro do prazo dê vigência do contrato e mêdiante solicitação do contlatado, os preços

podêrão sofrêr reaju§te após o intêlregno de r]m ano, na nêsma propo!Ção da variaÇáo vêlificada
;o rPCA-IBGE acumulado, tomando-se po! base o mês de apresêntaÇão da respectiva ploposta,
exclusj.vamênte para as obligações iniiiadas e concluldas após a ocor!ência da anualidade '
6.3.Nos rêajustes subsequenÉe; ao prirÀêiro, o j.ntêrregno minimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último leajuste.
6.4.No caso de atraso ou náo divulgJção do índice de reajustamento. o Contratante paga!á ao

contratadoaimPortânciacalculadaPelaúItimavafiaçáoconhecida,liquidandoadiíêrenÇa
correspondente iao togo seja di!,uIgàdo o índice definitivo. Pica o co§tratado obriqado a

ipr."".rt.. memória de cáfculó referente ao reajustamento de prêÇos do vaLor remanêscentê. sêmple

que egte ocorrex.
6.5.Na§aferiÇõesfinais,oíndiceuti}izadoparareaju§teserá,obrigatorlamente,odefinitj.vo.
6.6.Casoolndiceêstabefecidopalareajustamentovenhaaserextintooudegualquerformanão
fossa mais ser utilizado, se!á' adotado-, em substituição' o que viêr a ser dêterminado pela

ieglstaçao então em vigor.
6.?.Naausênciadêprêvisãolegalquantoaoíndicesubstituto'aspalteseleqerão.novoíndlce
oficial, pala leajustamênto do lreçà do valor rêmanescente' por meJ'o de têrmo aditlvo'
6.8.o reajuste poderá se! reallzado por apostilamento'

7 .0.DO PÀêNtÍE§lO
i.i.ó puq"..nto será xeafizado mediante processo regular e en observância às normas e

prãààai'r*át." adotados p"1;- oRa, da seguinte manej'ra: iatu ocotret no prazo dê trinta dlas'
contados do perlodo de adünplêmento
7,2.0 deserüorso máxj-rno ao-p.rioao, náo será §uperi-or ao valor do respectivo adiÍnplemento, de

acordo com o cronogram.r àprovado, quando for o caso' e §emple en conformidade con a

disponibj.l idade dê recursos financeiros'
?.3.Nenhum valor sexá pago ao Contlatado ênquanto pendente de liquidação qualquer obrigaÇão

financeira quê l-he for imposta, em virtude de penaúdade ou inadinplência, a qual pode!á ser

compensadacomopagamentopendentê,semqueissogeredireitoaactéscimodêqualque!natureza'

LO.DA COMPROTTÀçÃo DE EXICUçÃO E RECEBn{ENTO DO OB'',EÍO

8.1.Executada a prêsentê contrataÇáo e obselvadas as condições
pactuadas, os pràcedimentos e prazos para rêcebêr o-seu objeto
caso, às dispoiiçoes dos Arts. 73 a -16, da Lei 8'666/93'

9. O . DOS PROCEDT}{ENTOS DE FISCÀIrZÀçÃO E GERENC!â}'{EN!O

9.1.Se!áo de§ignados pelo Contratànte representantês com atribuiÇõês de Gestor e Eiscal do

contrato, nos termos da norrná vigênte, t"ptti"1ln""tt para aconpanhar e fiscalizar a sua execuÇão'

respectivamênte, permitida a coniratação-de têlcêi.os para agsistência e subsÍdio de pertinêotês

a essas atribuiÇôes.

10. O,DÀS SàriçõES ÀDMTNTSTA,ÀIr\,AS

10.1.0uem, convocado a.ntto-ao- prazo de valldade da sua Ploposta' não ceLebra! o:contrato'
deixâr de êntrêgar o, .p..".atut documentação fatsa eiiglda para o certane' ensejar o

letardamento da execuÇáo a.-".r 
-oUi"to, 

não mantiver a propoJt., falhar ou fraudar na exeeuÇão

do contrato, comporta!-se ou 
^ááo 

i'ii-ao"to, decra!ar lnforma!ões far§as ou cometer fraude fiscal'
qarantido o direlto a .*pr" i.it"", ácará inpedido dê licilar e contlatar com a União' Estados'

Distrito Federal ou uunicrpios e.'será desc.àdenciado do si.stetna de cadâstlamento unlficado de

rornecedore§sICAFdoGovernoEedelafedesistemassemelhantesnantldosporEstados,Distrito
Federal ou Municipios. p"fo-ptu'á de até 05 (cinco) anos' sem prejulzo das multas Previgtaa

nêste Edital e das dêmais cominações legais'
10,2.4 recusa iojusta êm aei-*ar ae t*p'it u" obrigaÇôes assumidas e precej-tos legais' sujeita!á

o Contratado, garantida u p'ál,iu defeia, às seguintes Penalidades previstas nos Àrts' 86 e 87'

da Lei 8.666,/9:, u - aar.tiància; b - multa de mola de o'5t (zero vlrgula cinco por cento)

aplicada sobrê o valor do contlato por dia dê atÍaso na entxega' no iniciÔ ou na êxecuÇáo do

objeto ora contratado; " - *t'itu ae iot (dez por cênto) sobre o valor contlatadÔ pela Inêxecuçáo

total ou parcial do contrato; d - simultaneamente t qualquer das pênalidades cabÍveis

i'lr"ãu*."auaà" na Lei 8.666193 ê na Lei LO'52a/02'
1o,3.se o valor da nrr-rrta ou inoenizaÇâo devi-da não for recolhido no plazo dê 15 {qutnzê) dlas

apôs a comunicaÇãÔ ao co,,tttiuao, sêrá automaticamente descontado da primeira parcê1a dÔ



pagamento a quê o Contratado vier a fazer jus, acrêscido de juros moratôrios de
cênto) ao mês, ou, quando for o caso, coblado judicialnentê.
10.4.Àpós a apticaÇâo de quaisquer das Penalidades pÍêvistas, lealizar-se-á comunicaÇão
ao contratado? e publicado na imprensa oficial, excluídas as pênalidades de advertência
de rnora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que

será registrado e publicado no cadastlo correspondente.

11. O.DÀ COMPENSÀqÃO FÍÀIÀI{CE rRÀ
11.1.Nos casos de eventuais atrasos de paqamento nos termos deste instrumento. e desde que o

contratado náo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, se!á admitida a compensaçáo
financêj-ra, devida dêsde a data Iimite fixada pata o pagalnento até a data correspondente ao

efetivo pagamento da parcêIa, os encalgos moratórios devidog em razão do atraso no pagamento

serão calc;Iados con utilizaÇão da seguinte fórmula: Et'l = N x vP x I, onde: EM = encaxgos
morâtór-ios; N = núrÀêro de dias êntre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

vp = valor da palcela a ser paga; e I = lndice de compensaçáo financeira, a§sim apulado: I =
(Tx+100):365,sendoTx=percentuatdoÍPCA-IBGEacrmuladonosúItimo§dozenesesou,na
sua fa1ta, rxn novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipôtesê do referido
indice estabefecido para a conpen§aÇão financeira veuha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mals ser utilizado, será adotado, em substj'tulÇão, o que viêr a ser determinado pela
IêgistaÇão então en vigor.

12. O.DO I,ÍODEI.O DE PROPOSTÀ

12.1.É parte integxante deste Termo de
o licitantê utiliza-Io cono leferência

Refe!ência o modelo de proposta correspondente, podendo

- Anexo 01.

MÀRIA DE EATIMA SILVEIRA
SECRETÁRIA

1t (um por

e s crita
e multa
o fato
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ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE REEERÊNCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO ELETRÔNICO N" OOOA4 / 2022

PROPOSTA

REFTRENTE: PRECÃO EI.ETRôNI CO N. OOOO4/2022
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO _ PB.

ESTÀDO DÀ
PRAFEIEURÀ UUNICIPÀI. DE MOGEIRO

coMrssÃo PERI'ÀNEMIE DE LrCrTÀÇÀO

bus com capacidade mínima para 30 passageiros,

OBJEfO: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARÀ O SERVIÇO DE TRÀNSPOR?E ESCOLAR PÀXA REDE MUNICIPAL COMO

TAMBÉM LocÀÇÃo Di ôNrBUs pAIlÀ ÃTÉNDER À DEMÀNADA Do r4uNrcÍPlo BM FoRNECER TRÀNSPoRTE PÀBA os

UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPÍo.

PROPONENTE:
CN P.':

Prezados Senhores,

Nos termos da licitaÇâo êm eplgrafe, aplesentanos proposta conformê abaixo:

rcóDrco DISCRIMINÀÇÀO

Lços de transporte de estudantes em ve lculo tipI

o SltÍo Cariâtá pârâ escolas dâ sede d
cípio/r etorno (distância: 24 kin, j.da e volta) ,

manhã.
2

da turno

ServiÇos de taansPolte de
em velculo tiPo
ra 45 passageiros

estudantes do Ensi

J

5

ônibus com câPacldsup
mÍn 1ma pa de Mogeiro a Campina

TAnde (distânciâ | ?0 km, ida e volta) , loturno.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - RS

PRAZO DE EXECUÇÃO:

CONDIÇÔES DE PÀGAMENTO:

VALIDADE DESTA PRÔPOSTÀ:

Dados bancários do proponente para fins de paqamento:

Banco i
Conta i

Local e Data

NOME,/CPF/ÀSS INÀTURA
Reprêsentantê 1egal do ploponênte '

PREÇO TOTÀÍ,QUÀNIIDÀDE PREçO T'NIT.UNIDADE
220VIÀGÉM

VIAGEM 220SêrviÇos de transporte de e

ôDibus com capacidade nlnima para 30 passageirÔs,
alo sttj.o Cariatá para escofas da sede do
MunicÍpio/retorno (distâncj"â: 24 k!r, ída e volta),

studântes em velcufo tiPo

no da turno tarde
224VIAGEMêrviÇos de transporte de estudantes ên ve

com capacidade miDi-ma para 30 passageiros,
Sttio Cariatá Para escolâs dâ sede
clpio/letorDo (distãncia: 24 kn, ida e volta),

lculo tj.p
bus

da turno noite.
224VIAGEM

224VIAGEMde transportê de estudaDtes do Eosino
capacidade
a Campina

noturno,

supêriol em veÍculo tipo ônibus com

mloima parâ passageiros, de Mogeiro 45

Grande (distância: ?0 hn, ida

sêrviços

e voltâ),

OBSERVÀÇÃO: a proPosta cleverá ser elaboradâ en papel tlnbrado do propoôente'

I
I

I

I

I

{ I



ESTÀDO DÀ
PREEEIrUB,A ltÍt NÍCIPÀI DE IOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

ÀNEXO II . PRTGÀO ELETRôNICO N" OOOO4/2O22

MODELO DE DECLÀIÀÇÂO - não Possuir no quadÍo societálio servidor do oRC

REEERENTE I PRTGÀO EI,ETRôNTCO N" OOOO4,/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB.

PROPONENTÉ
CN P.'

1.0 - DECLARÀçÁO dê que nâo possui no quadlo societáIio, sefvidor Público da ativa do ór9ão

realizado! do certame ou de qualquer entidade a e1e vinculada'

o proponente aciÍra guallfj-cado declara não Po§suir em seu quadro socletárj.o e de funclonários,
qu.lqo". servidor eietivo ou comissionado ou empregado dêsta Plefeitura Municlpal de M6geilo,
como tarnbém em nenhum outlo órgâo ou êntidade a ela vinculada, exelcendo funÇôês téqnicas,
gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Local e Data.

NOME/CPE/ASSINATURÀ
RepresentaDtê 1egal do proponente '

OBSERVAÇÁO: â declalação cleverá ser eLaborada em paPel timbtado do Proponente'

I



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBà
PREETITURÀ MUNICIPÀT DE }'OGEIRO

COT'íISSÂO PERMÀNENTE DE I,ICITÀÇÂO

ÀNEXO lII - PRIGÃO ELEERôNICO NO OOOO4/2O22

MINUTA DO CONTRÀTO

PRAGÃO EI.ETRôNICO NO OOOO4/2022
PROCESSO ADMINISTRÀTÍVO NO PE OOOO4,/2022

coNTRÀro N": ..../...-cpr,
TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREPEITUBÀ MUNICÍPAL DE

MOGEIRO E ., PARÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRÍMINADO

NESTB INSTRUMENTO NA EOR}44 ABAÍXO:

pelo presente instlumento de contrato, de um Lado Prefêitula Municipal de Mogêiro - Av.
presiáente ,Joáo pessoa, 4? - Centro - Mogej-ro - PB, CNP.T n' 08.866.501/0001-67, neate ato
represenLada pelo Prefeito Antonio José Ferreira, Brasilelro, Solteiro, ünp-resarlo, 19:19:it:""
doÍriciliado ,,à Sirio pintado dê Cina, 138 - Area Rural - Mogelro - PB, CPf no 840.1q9;644-91,
carteira dê IdeDtidade n" 33601-18 SSPPA, doravante simplesnente CoNIRATÀNTE, e do outro -Lado

', CNPJ no ', neste ato replesentado
por .... residênte e doniciliado na ....
cPF n" . carteira dê rdentidade
as partes contratantes assinar o presente
seguintes:

CIÁUSuI,À PRI},'EIBÀ - DOS ET'NDÀIIIENIOS :

Este contrato decorre da 1icitação nodatidade Pregão Eletrônico n" 00004/2022, proce§sada nos

têrnos da Lêi Federal n. 10.520, de 1? de ,lulho de 2oo2 e subsidiariamente a Lêi redelal no

8'666,de21deJunhode1993;LeiCornplêmentarno123,dê14deDezembrode2006;Decreto
Fedela1 n" 10.024, dê 20 dê setembro de 2019, e legislaÇão pertinente, consideradas as altêraÇões
postêriores das rêferidas normas.

n" ...., doravante sinplesmente coNTRÃrÀDo, decldlram
contrato, o qual se regerá pelas c1áusulas e condições

cúÁus(,Í.À gEGUllDÀ - DO OB,JETO:

o plêsente contlato tem por objêto: coNTRÀtAÇÃo DE EMPRESA

PARÀ REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM LOCÀÇÃO DE ÔN]BUS PARA

FORNECER TRÂNSPORTE PÀRA OS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPÍO

PARÀ O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOI.AR

ATENDER À DEMANÀDÀ DO MUNICÍPIO EM

O serviço deve!á se! executado rigorosahente de acordo com as condiÇões explêssas nestê

instrumento, ploposta apresentada, especificaçôes técnicas corle§pondentes ' processo de

t-icitaÇâo modalidade Prêgão Eletrôni.o ,r' ooooa,z2o22 e instluÇões do contratante, documentos

esses que ficam fazendo Paltês integrantes do Plesênte contrato' independente de transcriÇão; e

sob o regime de tarefa.

crÁusrÍr.À IERCETRA - DO \ràrpR E PREÇOs:

o valor lotal deste contrato, a base do preço propostor é de R§

cúusu.À QuÀRlÀ - Do REÀ.rugrÀt ENTo Eu sEl{TrDo EsBRrro:
os preÇos contratados são fixos e irreajustávej's no prazo de um ano'
Áãr,iro'ao prazo de vigência do contlato e medlante solicitação do contratador os preÇoe poderão

sof!êr reajuste após o interleqno de um ano, na mesma ploporção da variaÇáo verlflcada no IPCA-

IBGE acumulado, tomando-sê poriu". o mês de apresentaÇão da respectiva proposta, exclusivamente

páiu u" ortiq"ções iniciadás e concluldas após a ocorrência da anualidade '
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mlnimo de um ano se!á contado a partir dos

efeitos financeiros do ú1timo leajuste'
No caso de atraso ou "a" ai""ilaçaá do lndice dê reajustamento, o contratante pagará ao contratado

a importância cafculada p"iu 
-úiti^. vaxiação conhicida, liquidando a diferenÇa correspondente

tãologosejadivt1lgadoolndicedefinitivo.Elcaocontratadoobrigadoaaplesentarmêmóliade
catcufá refÉrente a; rêajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorler'
Nas aferiÇões finais, o lndice utilizaáo para rêajuste será' obrigatoriamente ' o definitivo'
Caso o lndice estabêfecido para reajustarnento venha a ser extinto ou de qualque! forma não possa

mals ser utilizado, será adotado. e-m substituiÇão, o que vie! a ser determinado pela legislação
então em viqor.
Na ausência de previsão fegal quanto ao Índice substituto' as paltes elêge!âo novo índlce

ofici-al. para reajustam"r'rto ão pttÇo do valor renanesceDte' por meio de tenno aditivo'
o reajuste poderá ser realizado por aPostilamento'



CIÁUSULÀ QI'INTÀ - DÀ DOTÀÇÃO I

As despêsas corrêrão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orÇamênto vlqente:
Rêcursos Própr.ios do Município de Mogeiro: LEI MUNÍCIPAI 358/2027 02.020-SEC.DE ADMINISTRÀCAO E

PI.ANEJÀMENTO O2O2O.O4.L22.2OO3.2006 _ MÀNUTENCAO DAS ÀTIVIDÀDES DA SEC DE ÀDM E PLANEJÀM 02.O3O

sEc. DE EDUCAÇÁO, CULTUÍRÀ, ESP. LAZER E TURTSMO 02030.72.L22,2006'2948 - I',ÍANUTENÇÃO DA

SEC. EDUCÀÇÃO, CUIT, ESp, LÃZER E TURISM 02030.12.361,1003.2013 - MÀNUTENCAO DÀS ATIVIDADES DO

TRÀNSPORTE ESCOLÀR 3. 3. 90. 39. OO. OO OUTROS SERV. DE TERC' PESSOÀ JURIDICA

cIJ(usI,LÀ sErBÀ - Do PÀcÀt{ElsFo:
O paga$ento será efetuado mêdiante procêsso regular e em obaelvância às normas ê procedimêntos
adotados pelo Contr.atantê. da seguinte maneila: Para ocorrer no prazo de trinta dias. contados
do perÍodo dê adimplemento '

cT.áuEUIÂ SÉTD.íÀ - DOS PB,ÀZOS E DÀ IrIêÊNCTA:
os prazos máximos de início de etapas dê execução e de conclusão do obiêto ora
admitem prorrogaÇão nas condiÇÕes e hipóte§es Previstas no Art. 5?, § 1', da Lêi
abaixo indicados ê seráo considerados da assinatura do contrato:
a - Inicio: Imediato;
b - Conclusão: 12 (doze) mesês.
A vigência do presente contrato será determinada. 12 \doze) meses, consj.delada
assinatura; podendo ser plorrogada nos tennos do Àrt. 57. da Lei 8.666/93'

contratado, que
L 666/93, estáo

da data dê sua

crÁugu,À orrÀvÀ - DÀs oBRrGÀçõEs Do colf,rRÀTÀNtE:
a - Efetuar o pagamênto relativo a execução do serviço efetivamente realizado, dê acoxdo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b j proporcionar ao contlatado todos os mêios necessáli.os para a fiel execuÇáo do serwiço
cont râtado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irrêgulaltdade encontrada quanto à qualidade do

serviço, exercendo a mâis ampla e completa figcalizaçâo, o que não êxime o contratado de suag

responsabilidades contratuais e fegais;
d - Dêsignar rêp!êsentantês com atribuiÇõês de Gesto! e Eiscal deste contlato, nos 'tertnos da

norrna vilente, especialnente para acompanhar e flscallzar a aua execuÇão, lespectivamente.
permitidt a contralaÇão de terceiros pêra assistência e subsldio de informações pertinentes a

essas atribuições.

crÁusuÂ NolrÀ - DÀs oBRIGÀÇõES DO COÚTB.ÀIÀDO:
a - Executar dêvidamentê o setviço desclito na cláusu1a colrespondente do prêsênte contrato,
deotro dos nelhore§ parânetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade reLaclonada
ao objêto contratual, corn observância aos prazos êstipulados;
b - Ràsponsabilizar-se por todos os ônus e ob!igaÇões concernentes à legislaÇão fiscal, civil,
tributá;ia e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, pêlantê seus fornecedores ou telceilos em Iazeo da execução do objeto contratado;
c - Mant;r preposto capacj-tado e idôneo, aceito pelo Contratantê, quando da exêcuÇão do contrato,
que o lepresente integralmênte em todos os seus atos;
d - per«ritir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prêstar os informes e

esclarecimentos solicitados;
e - será rêsponsável pelos danos causados diretamênte ao contlataote ou a telceiros, decollentes
de sua culpá ou dolo na execuçáo do contrato, não exclui.ndo ou leduzindo essa responsabilidade
a fj.scalizaÇão ou o aconpanhalnento pelo órgão interessadoi
f - Náo cedér, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte. o objêto deste instrumento' sem

o conhecimento ê a devida autorizaçâo expressa do Contratantê;
g.l4anter.dulanteavigênciadocontrato,êmeompatibilidadecomasobrigaçÔesagsumidas.
iod.s ." condiçóes dê habilitaÇão e qualificaçáo êxigidas no respectivo processo licitatólio'
apresentando ao Contratante os docunentos necessários, sempre que solicj'tado'

crÁust LÀ DÉcrMÀ - DÀ ÀrrERAçáo E REscrsÂo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo eôtre as pârtes, nos casos previstos no Art' 65 e será resclndido' de pleno

airáito, conformê o disposto nos Arts. '7'7 t '78 e ?9, todos da Lei 8'666/93
O Contratado fica obrigado a acê1tar, nas mesmas condiçÕes Contratuais, Os_ ac!és.imos ou

suprêssõesquesêfizeretnnosselvlÇos.atéorespêctlvollmlteflxadonoÀrt.65,§1odaIêi
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supres;ão poderá exceder o limite estabelecído. salvo as supressões

resultantes de acordo celebrado entre os contratantes'

oIJ{US(,LÀ DÉC:}íÀ PRIIAIRÀ - DO RECEBDIENEO:

Executado o plesênte contrato e obsexvadas as condições dê adimplemento das obrigações pactuadas,

os procedimêntos e prazos para receber o sêu objêto pelo contratante obedecerão' conforme o

cas;, às disposiÇões dos Arts. 't3 a 16, da Lei B'666193'

cIÁÜgULÀ DÉCIMÀ SEGUNDÀ - DÀS PEIÍÀI,IDADES:
Â recusa injusta em deixâr dê cumprir as obrigaÇões assumidas e preceitos legais, sujeitará o

Contratado,garantidaapréviadefesa,àsseguintespenalidadesprevistasnosÀrt5'86ê8?'da
Lei g.666/93: a - advertência; b - nulta de rnora de 0,5t (zeIo vllgula cinco por cenlo) aplicada
sobre o valoa do contrato por dia de atraso oa êntlega, no inlcio ou na execuçáo do objeto ora

càntrataao; c _ multê de 10* (dez por cênto) sobrê o valor contratado pêIa inêxêcuÇão total ou



parcial do contrato; d - s imul t anearnentê, qualquer das penalidades cablveis fundâmêntadas na
Lei 8.666/93 e na Lei fO.52A/02,
se o valor da multa ou indenização dêvida não for lecoLhido no prazo de 15 dj-as após a comunlcação
ao contratado, será autorlêticamênte descontado da primej.ra palcela do pagamento a que o
contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratôrios dê 1t (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judiciaLnênte.

cu(usu:À DÉcüdÀ TERCETRA - DÀ coMPENsÀçÁo arNAtlcErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento no§ termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atlaso, será admitida a compensaÇão financeira,
devida dêsde a data limitê fixada para o pagamênto até a data correspondente ao efêtivo pagamento

da parcela, Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculadoa com

util:izaçãodaseguintêfôrnula:EM=NxVPxI,onde:BM=êncargosrAoratôrios;N=númêlode
dias êntrê a data prevista para o pagalnent.o ê a do efêtivo pagêmênto; VP = valor da pâIcela a

ser paga; e I = índj.ce de conpen§aÇão financeira, assim apurado: I = (Tx + 100) i 365, sendo TX

= percentual do IPCA-ÍBGE acumulado nos úItimo§ doze meses ou, na §ua falta, um novo lndice
ad;tado pelo Governo Eederal quê o substitua. Na hipótese do referido Índice estabelecÍdo para
a compen;aÇâo financeira veoha a ser extinto ou de qualquer forÍna nâo possa mai§ ser utilizado,
será ;dotado, em substituição, o que vier a sex determinado pela legislação então em vigor.

cIJ(usIII,à DÉcnÀ QUÀRÍÀ - Do FoRo:
PaÍa dirimir: as questôes decolrentes deste
Itabaiana.

TESTEMUNHAS

contrato, as partes elegêm o Polo da Conarca de

E, pol êstarem de pleno acordo, foi lavlado o presentê contrato êm 02(duas) vias, o qual vai
assinado peLas partes e por duas testenunhas '

dedêMogeiro - PB, .

PELO CONTRÂTANTE

PELO CONTRÂTADO


