
ESTÀDO DÀ
PREFEITU&À MUNICIPÀI, DE MOGEIRO

COMISSÃO PE RMÀI.IENIE DE LICITÀÇÂO

EDITAI - Licitação
PROCESSO ÀDMIÀIISTRÀÍIVO NO PP OOOL4/2022
rrc:raçÃo N". oooL4/2022
MODÀLIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Celtame:
PRETEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
Àv. PRESTDENTE JoÃo pEssoA, 47 - cENTRo - MocErRo - PB.

CEP: 583?5-OOO - E-nail: IiÇitacaomageiroGuol ' com. brlcompras ' cotacoes eoutlook. com

32667033.

O órgão Rêalizador do Celtame acima qualificado/ inscrito no CNPJ 08,866.501/0001-67, doravante
d€ooBlnado sillpLêsl!€ntê ORC, torna público pala conhecimento de quantos possam interê§sar que
fará reafizar através do Pregoêiro Oficial assêssorado por sua Êquipe de Apoio, as 10:30 holas
do dia 19 de Abril dê 2A22 \o endereço acina lndicado. ficitaÇão na modalidadê Pregão Presêncial
\" OOOI4/2022, tipo rÂenor preÇo, ê o fornecinento reatizado na forma parcelada; tudo de acordo
com este instrumento e em observância a Lei Fêdera1 no 10.520, de 17 de .rulho de 2002 e

subs idiariamente a Lei rederal n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei complemêntar n' 123, dê 14

de DezeÍrbro de 2006; Decreto Municipal n' 016, de 10 de NoveÍ\bro de 2006; e leqislaÇâo pertinente,
considel.adas as alteraÇóes posteriores das referidas normas; conforme os critérios e

procedimentos a seguir dêfinidos, objêtivando obter a mel-hor ploposta parâ: CoNTRÀTAÇÃo DE

EMPRESAS PÂRA o EoRNECIMENTo DE PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS PARA AS DIVESAS SECRETÀRIÀS DO

MUNICIPIO DE MOGEIRO.

1.O.DO OBJETO
1.l.Constitui objêto da presente licitaÇão: coNTRATÀÇÃo DE EMPRESÀS PARA O EÔRNECIMENTO DE

PNEUS, ACESSÓRIOS E SERV]ÇOS PÀ.RÀ AS DIVESÀS SECRETARIÃS DO MUNICIPIO DE MOGEIRO.

1".2.Às especificaÇóes do objêto ora licitado, encontram-se dêvidamente dêtalhadas no
corrêspondentê Termo de Rêferência - Anêxo f deste Instnmênto.
1.3,A contrataçáo acirna descrita, que será processada nos temos deste instrumento convocatório,
especificaÇõês técnicas e iDformâçõês complementarês que o acompanham, quando for o caso,
justifica-sêt Pela necessidade da devida efetivaÇão de compra para suprir demanda específica -
ôoutureçÃo DE EMpREsAs PARA o FoRNECTMENTo DE PNEUS, ACEssóRÍos E sERVTÇos PAxÀ As DrvEsÀs
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MOGEIRO -, Considerada oportuna ê imprescindívê], bem como rêIêvante
mêdida de interêsse público; ê ainda, pê1a necessidadê de desenvolvimento de aÇôe§ continuadas
para a promoção de ativldades pertinêntes, visando à maximizaçâo dos recursos em relaÇáo aos
objetivos proqlamados, observadas as d.iretiizes e metas dêfinj-das nas ferramêntas de planejameoto
aprovadas.
1.4.Sa1ienta-se que na refêrida contrataÇão, náo 5erá corcedido o tratamento diferenciado e

simp.Iificêdo para âs Micloemptêsas e Empresâs de Pequêno Porte, nos termos das dlsposições
contidas nos Àrts, 4'7 e 48t da Lei Complementa! no 723/2006, por estarem presentes, isolada ou
s imultanêamente, as situaÇôes prêvistas nos incisos II e IÍ1, do Àrt. 49, do mesmo diplorÔa
lega1. Eica, no entanto, assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado e sinPlificado previsto
nos demaj-s Àrtigos do CapÍtulo V, SeÇão 1, da Lei o". 123/06,

2.O.DO I,OCÀ! E DÀTÀ E DÀ IMPUGNÀçÃO DO EDITÀ!
2.l.Os envelopês coDtendo a docrmentaÇão re]ativa à proposta dê preÇos e a habilitaÇão para
êxêcuÇão do obiêto desta licitaÇãô, deverão sêr êntregues ao Pregoeiro âté as 10:30 holas do

dia 19 dê Àbril de 2A22, no endereÇo constante do preâFbulo deste instrumeôto ' Nestê mesmo

toca1, data ê horário será realizada a sessão púb1ica para abertula dos refe!idos envefopes'
2.2.InformaÇóês ou êsclarecimêntos sobrê esta Licitaçáo, serão plêstados nos hor.ários normâis
de expediente: da§ OBiOO as 72100 horas' E-mai1i
f lcitacaomoqeiroGuol , com. br/compras . cotacoes 0out1ook. com.
2,3.Oualquer pessoa - cidadáo ou licitante - poderá soLi-citar esclarecirnentos, providências ou
impugnar o ato convocatô!io destê certame, se manÍfêstada por êscrito e dirigida ao Pregoei!o,
até 02 (dois) dias útêis antes da data fixada para lecêbj-mento das propostas'
2.4,Caberá ao pregoeiro, auxiliado pêlos setores responsáveis pefa elaboraÇão deste ato
convocatório e sêus anexos, decidir sobre a pêtiÇão no plazo dê até 24 (vintê e quatro) holas,
considerado da data en que foi devidamênte recebido o pêdido
2.5.4 respectiva petiÇão será apresentada da seguinte fÔrma:
2 . 5. 1. Protocolizando o original, nos ho!ários de expediente
seguintê endelêço: Av. Presidente João Pêssoa, 4f _ Centro -

TeI. : (83)

tê ooacima iodicados. exclusiv
Mogêiro - PB.

§
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3,2

.DOS EI.EI'ENTOS PÀRÀ LICÍTÀÇÃO

.Àos pârticipantes, serão fornecidos os seguintes elenentos:

.1.ANEXO I - IERMO DE REEERÊNCIÀ - ESPECIFICÃÇÔES;

.2.ÃNEXO II - MODELOS DE DECLARÀÇÔES;

.3.ÀNEXO IIl - MODE]TO DE DECIÂRÂÇÃO DE REGUIÂRIDADE - HÀBILITAÇÃO;

.4.ANEXO IV - MINUTA DO ÇQNTRÀTO.

.A obtenÇão do Edital poderá ser feita da seguinte formai

.l.Junto ao Plegoeiro: gratuitamente; e

.2.Pe1os sites: www. mogeiro. pb. gov. bxll- icitacoes; r41^,w . tce ' pb . gov . b!

4.O.DO SI'PORTE IúGÀJ,
4.1.Esta lici.taÇão reger-se-á pela Lei Eedexal no 10'520, de 17 de Julho de 2002 e

subsidiariamente a Lêi Eeder:a1 no 8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lêi Complêmentar no 123, dê 14

dê DezeÍüro de 2006; Decreto Municipal n' 016, de 10 de Noverbro de 2006; e legislaÇáa pertinente.
conside.adas as afteraÇôes posteriores das referidas ngrmas; que ficani fazendo partes inteqrantes
deste instnrmento, indepêndêntê de tlanscriçào.

5.0.DO PRÀZO E DO!ÀÇÀO
5.1,o prazo máximo para a execuÇão do objeto ona licitado, ÇonfoÊne suas características ê as
necessidadês do ORC, e quê admitê pro!logaÇão nos casos plevistos pela Lei 8.666/93, êstá abaixo
indicado e será considerado a pa.tir da assinatura do contrato:

Entrega: Inediata.
5.2.O fornêcimento será exêcutado de acor.do com as especj"ficaçõês definidas no correspondente
Temo dê Referêncj.a1, anexo a este instnmênto, Na hlpótese do referido termo não estabel-ecer o
local para a entrega, observada a demanda e oportunidade. essa será feita na sede do ORC ou em

r.ma das unidades adninistrativas, por e1ê indicada, que compõe a sua estrutura operacional.
5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do êxêrciclo
financêiro de 2022, considerado da dâta de sua assinatura.
5.4.As despesas deco!rentes do objeta destê certame, correrão por conta da seguinle dotaÇão:
Recursos Próprios do Município de Moqeiro: LEI 358/2021 02.010-GABINETE DO PREEEITO

0201,0,A4.I22.2002.2003 - MANUTENCAO DÀS ATIVIDADES DO GÀB]NETE DO PREEEITO 02.O2O_SEC.DE
ADMINISTRÀCÀO E PLANEJÀMENTO O2A2O.O4.I22.2OO3.2006 _ MÀNUTENCÀO DÀS ÀTIVIDADES DA SEC DE ÀDM E

PLÀNEJAM 02.030-SEC.DE EDUCACÀO, CULTURÀ, ESP. !ÀZER E TURISMO 0203A.12.)-22.2006,2948 - MÀNUTENÇÁO

DA sEC - EDUCAÇÃo, coLT, ESp, LAZER E TURISM 02030.12.361.1003.2013 - MANUTENCAO DÀS ATIVIDADES DO

TRÀNSPoRTE EscoLAR 02.o4o-sEc. MuNICIPAL DE SAUDE / TMS 02040.10.1-22.0004.292A - MANUTENÇÃO DAS

ÀTIVIDADES DA SECRETÀRIÀ DE sÃÚDE O2O4O.1O.3O1.2OO-I .2042 . MÀNUT DAS ATÍVIDÀDES DO EUNDO

MUNÍCIPAL DE SAUDE 02040.10.302.1013,2945 - MÀNUTENÇÃO D.As ÀTIVIDADES Do SAMU 02.05o-sEc.DE ÃCAO

SOCTAL / r-MÀs 02050.08.2$.2A08.2940 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDÀDES DO CONSELHo TUTELAR 02.060-
SE.DE IND.COM.COMPBÀS É TRANSPORTES O2.O7O-SEC.AGRÍC.,METO ÀMBIEN1TE, PESCA E PECU

O2O'10.20.722.20IA.2066 - MANUT. ÀTIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBÍENTE 02.O8O-SÉC.DE INDUST.

COMERCIO E INFRÀ ESTRUTURÀ 02080,15.452.2009.2013 _ MÀNUTENCÀO AT]VIDÀDES ADMINISTRATIVAS DA

SEINTRA 3.3.90.30.00.00 MÃTERIÀI DE CONSUMO

6. O.DÀS CONDrÇõES DE PÀRUCÍPÀÇÂO
6.1.Os proponentes quê dêsejaren participar destê certane deverâo entregar ao Pregoêiro dols
envêIop;s iechados indicando, rêspectivamênte, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamênte
identiflcados, acompanhados da respectiva declaraÇâo de cumpximento dos requisitos de
habilitaÇáo, nos telmos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.A participaÇão nêste certame é âberta a quaisquer interessados, incl.usive as Micloempresas,
Emprêsas de Pequeno Porte e Equiparados, nos têrmos da legislaÇão viqente.
6.3.Não poderão partiÇipar os interessados que se êncontrem sob o rêgime falimêntar, empre§as
estrangeiras que náo funcionem no pals, nem aquefes que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública ou que estêjam cumprindo a saDÇáo dê suspeosão
do direito de licitar e contratar com o oRC'
6.4.Os licitantês que dêsêjaren eDviâr seus envelopes Pioposta de PreÇos e Documentação via
postal - com Aviso de Receblmento AR -, deverão remetê-Ios ern tempo hábi1 ao endêreÇo constante
do preâmbulo deste instlumênto, aos cuidados do Pregoeirô - Flaviano Clêbson Araújo' Não sendo
ligoÍosamênte observadas as êxigências dêste item, os respectivos envelopes não serão aceitos e

o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participaçâo no cêrtame.
6.5.euando observada a ocorrência da entlega apênâs dos envêlopês junto ao Pregôêiro, sem a

pêrmanência de representantê credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que

o licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É vedada à participaÇâo êm consórcio.

?.0.DÀ REPRESENTÀÇÃO E DO CREDENCIàMENIO
?,1.O licitante deverá se êprêsentar, para crêdenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso,
atlavés dê um reprêsentante, com os docr.mentos que o credênciam a pârticipa, dêstê procêdimento
licltatória, inclusive com poderes para formufaÇão de ofertas e fances vêlbai.s. Cada licitante
credenciará apênas un rêpresentante que será o único admitido a intervir nas fasês do cêrtame
na forma prevista oeste instrumento, podêndo ser substituldo posteriormênte por outrô devidamêote
credenciado.
'7.2.Pata o credenciamênto deverão ser apresentados os seguintes documentos:

N



?.2.1.Tratando-se do represêntante legaI: o instrumento constitutivo da êmpresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente registrado no órgào competente, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direito§ e a§s1mi! obrigações em dêcorrência dê ta] investidula;
? .2 . 2 . Tratando-se de procurador: a procuraÇáo por instrumento púb1ico ou pa!ticular da qual
consten os necessálios poderes para formular verbalmente lances, negociar pleÇo§, fiÍnar
declaraÇóes. desisti! ou aplesentar as razões dê rêcurso e praticar todos os dêmais atos
pertinentês ao ceitame; acompanhada do correspondênte instrumento de constituiÇâo da ehpresa,
quando fo! o caso, que comprove os podêres do mandante para a outorga. Na hipótese de proculação
seja part.icular devcrá ger r€conhêcida a firoâ êe cârtório do rêsp€ctiwo signatário.
l.ã.3.e representante Legal ê o procurador devêrão identificar-se aplesêntaodo documento ôficial
que contênha foto,
i.3.E"t.s documentos deveráo ser entreguês ao Pregoêiro - antes do inicio da sessáo pública -
em original, por qualquer processo dê cópia autentiÇada por cartório competeDte, pelo Pregoêj.ro
ou merblo da Equipe de Apoio.
7,4.Ã nâo apresántaçãO ou ainda a incorxêção insanáwel de qualquer dos documentos dê

ctêdenciamento impedirá a participaÇão ativa do leprêseÂtante do licitante no plesente celtâme.
Esta ocorrência não j.nabilitará sumarianente o concolrente, apenas perderá o direito a

manifestar-se nâs correspondentes fasês do processo licitatório. Para tanto, o Prêgoêilo recêbêrá
regularmente do referldo concolrentê seus ênvêlopes, dêc1araçóe§ e outlos elemenlos necessários
à participaçáo no certarne, desde que apresentados na forma definida ne§tê instrumento.
7.5.No momento de abeltura da sessão pública, cada llcitante, pgr intêrmédio do seu representante
devidamentê credenciado entregará ao P!êgoêiro, em separado dê quafquer dos enveloPes, a seguinte
documentaçáo:
'7 _5 1.Declaração de Blabolaçáo Indêpendente dê Proposta - Anexo II.

2.DeclaraÇão dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitaÇão, conforme
Iô - Ànêxo ÍÍÍ; e
3.ComplovaÇáo de que o licitantê se enquadra nos têrmos do Art. 3" da Lei 123/06, se for o

caso, sendo considerado microenpresa ou empresa de pequeno porte e rêcebendo, portanto,
tratamento diferenciado e sirnpl-ificando na forma definida pela legislaÇáo vigente. Tal
comprovação poderá ser feita através da apresentaÇâo de qualquer um dos seguintês documentos, a

crj.iério do licitante: a) declaraÇão expressa formalmente assinada por profissional da área
contábiI, devidamente habilitado, b) certidão simplificada eÍnitida pela junta comêrôia1 da sede

do licitante ou equj.valente, na forma da legislaÇão pêrtinente. À ausência da referida declaração
ou certidão sirnplif-icada, apênas neste caso para comprovaÇáo do enquadranento na forna da

legisLâção vigentê, oão é suficiêntê motivo para a inabilitaÇão do licitante, apenas perdê!á,
durante o presente certame, o direito ao tratanento diferenciado e simpllficado dispensado a ME

ou EPP, plevistos na Lei 123106:
7.5.3.1.ô pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Àrt. 43, § 3", da Leí 8.666/93,
destinada a esclarecet sê o licltante é, de fato e de direito, considerado microemplesa ou
êmpresa de pequeno Porte.
?,6,Quando os envelopes Propo§ta de PreÇos ê Docrnnêntação foIêm enviados vla postal, a

docr.mentaÇão relacionada nos itens 'l .5.L, 1,5.2 e 7.5.3 dever:á sêr ap.esentada dentro do enve.Iope
Proposta de Prêços,

8.0.DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

8.1.Ã proposta dêve!á ser ap!êsentada êm 01 (uma) via, dêntro de envelope lacrado. contendo as

seguintes indicaçÔes no anverso:

PRETEITURÀ MUNICIPAL DB MOGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS . PREGÃO PRESENCIAL N'
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP,J DO PROPONENIE

a0014 /2022

modê
7.5.

O ENVELOPS PRoPOSTA DE PREÇOS devêrá conter os seguintes êlementos:

e.2.proposta elaborada en consonância com as êspêcificaÇôês constante§ dêste instrrlmentÔ e seus
êIêmêntos - Anexo I -, em papef tinlcrado da empresa, quando foI o caso, assj-nada por seu

representante legal, contendo no correspondente itêm cotado: discriminaÇáo, marca e/ou modelo e

outras caracteristicas se nêcessário, quantidadê ê valores unitário ê total expressos êm

algarisrnos.
g.3.Sera cotado um único preÇo para cada item, com a utifização de duas casas decimais' IndiÇaÇáo
êm contrário está sujêita a corrêÇâo obsêrvândo-aê os sêguintes critérios:
8.3,1.Ealta dê dÍgitos: serão acrêscldos zêros;
B,3.2.Excesso de dlqitos: sendo o primei-ro digito excedêntê menor quê 5, todo o êxcesso será
suprimido, caso contrário haverá o ârrêdondamênto do dígito anterior pala mais e os dêmais itêns
excedentes suprimidoa,
8.4.A quantidade mlnima de unidadês a ser cotada, por. item, não deverá ser inferior a 100t da

estimativa detalhada no correspondentê Termo de Referência - Anexo I. DisposiÇão em contrálio
nãa desclassifica âutonaticamente a proposta âpenas o respêctivo item será desconsiderado.
8.5.À Proposta deverá ser redigida êm ]íngua poltuguêsa e êm moeda nacional, elaborada com

clarêza, sem alternativas, rasuras, emêndas e/ou êntrelinhas. Suas folhas rubricêdâs ê a ú1tlma
datada e asslnada pelo re§ponsávef, con indicaÇáo; do valor total da
dos prazos de entrêga ou êxecuÇão, das condiÇões de pagamer1to, da sua
ser infêrior a 60 dias, e outras informaÇÕês e observâções pertinentes
necessárias.

proposta em algarisrnos,
validâde que não podêrá
que o licj.tante j ulgar



8.6,Existindo discrepâncla entre o preço unitário e o valor tota], resultâdo da multipficação
do preÇo unitário pefa quantidadê, o preÇo unitári.o prevalêcerá
8,?.Iricâ estabelecido que havendo divergência de pleços unitários para uln mêsmo produto ou
sêrviÇo, prêvalecerá o de menor vafor.
8.8.No caso de alteração necêssária da proposta feita pelo Prêgoeiro e sua Equipe de Apoio,
decorrente êxclusivamênte de incorrêções na unidade de medida utilizada, ab§ervada a devlda
proporcionalidade, bem como na multiplicaÇão e/ou sona de valoles, prevalece!á Q vator corrigido.
8.9,A não indicaçáo na proposta dos prazos dê êntrega ou exêcuÇão, das condiÇõe§ de pagêmento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmentê as di§posições do
ato convocatólio e, portanto, serâo consideradas as determinaÇões nele contidas para as referidas
exigências nâo sendo suficiente motivo para a desc.lassificaÇão da proposta'
8,10.É facuttado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, desde
que esteja devidamentê preenchido.
B.11,Nas licitaÇôês para aquisiÇão de mêrcadorias o participante indicará a origem dos produtos
ofertados. À eventual falta da rêfêrida indlcaÇâo não desclassificará o ficitante.
g.12.Será desclassificada a proposta que dêixar de atender as disposiÇões deste instrumento.
B.13.Fica facultado ao licitante a aplesentaçâo da proposta tanbém em mÍdia, ou §eja. em cD ou
PBNDRIVE.

9.0.DÀ r{ÀBÍLr ràÇÂO
9.1.Os documentos necêssários à habilitaÇáo dos Iicitantes. deve!áo ser apresentados ên 01 (uma)

via, dentro de envêlope lacrado, conteodo as seguintês indicaÇõês no anvelso:

PRÉFEITURA MUNÍCIPAL DE MOGEIRO

DOCUMENTÀÇÃO - PREGÃO PRESENCIÀL NO

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTE

000].4 / 2422

O ENVBLOPE DOCUMENTÀÇÃO deverá contê! os segruintes êlementos:

9.2.PESSOA.'URÍDICA:
9.2.1,Prova dê insciiÇâo no Cadastro Nacional de Pe§soa Juridica - CNPJ.
g.2,2,pta\ra de inscriÇão no cadastra de contribuintês estaduâl- ou municipal, relativo à sede do

licitante.
9.2.3.Ato constitutj-vo, estatuto ou contrato social êm vigor. devidamente reg:istrado. em se

tratando de sociedades comêrciais, ê, no câso de sociedades por aÇões, acompanhado de documentos
de ê1êição de seus âdministradorês , lnscrição do ato constitutivo. no caso de sociedadês civis,
acornpanhada de prova de diretoria eÍn exerclcio. Decreto de autorização, em se tratando de empresa

ou sociedade estrangeira em funcionamento no País. e ato de legistro ou autolizaÇão palâ
funcionamento expedido pelo órgâo competênte, quando a atividade assim o exigir. Registro
comercial. no caso de êmpresa individual. Estas exigênci-as náo sê aplicarn ao 1j-citante que,

quandodaetapadêcredenciâmentonocertalnê,játênhaapresêntadodêformarêguIârnostêrmos
do presente instnnênto coDvocatório, a referida documentaÇão §olicitada neste subitem'
9.2.a.galanço patrimonial e deftonstraÇõês contábêis do úItino exercício social, já exigivêis e

aplesentados .rà fo..a da lei, com indicaçáo das páginas colrespondêntes do livro diário em quê

o nesmo se encontxa, bem como apresentaÇáo dos conpetêntes termos de abertura e encerlamento,
assinados por profissional habilitado e devidamêntê registrados na junta comêrcial competentê'
vedada a §ua substituiÇão por balancetês ou bafanÇos plovisórios, Tratando-se de êmpresa

con§titulda há neoos de um ano, ou aquefa gue ainda não tenha realj-zado o fechamênto do seu
primeiro ano de existência no prazo 1egat. poderá aplesental o BalaÇo de Àbêrtura assj-nado por
profissional habi.Iitado e dêvidamente registrado na junta comercial competênte '
,.2 . 5 , Regularidade para con a razenda Fêderal - Certidão Negativa de Débitos Rêlativos aos

Tributos federais e à Dlvida Ativa da União.
g.2.6.Certidôes negativas das Eazendas Estadual e Municipal da sêdê do licitante, ou outlo
equivâ.Iente, na forma da Iei.
9 .2 . ? . comprovaçáo de regularidadê relativa ao Eundo de Gârantia por Tehpo de sêrviÇo - EGTS'

apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornêcida pê14 caj-xa Econômica Federaf.
9.2.8.prova de j.nexi§tência de débitos j-Dadimplidos peraote a Justiça do Trabafho, medj-ante a
aplesêntaçáo de certidão Negativa de Débito§ Trabalhistas CNDT, nos terrnos do Títu1o vII-À da

cãnsolidaqáo das Leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei \" 5'452, de 1'de maio de 1943'

9, 2 . 9. Deciaração do licitante: dê cr.mprimento do disposto no Àrt' 7o, Inciso xxxllI' da

constituiÇáo Federal - .rÍL. 2-t, r ciso v, da Lei 8.666193; de superveniência dê fato irnpeditivo
no que diz respeito à participaÇâo na licitaçáo; ê de submeter-se a todas as cláusulas e

condlçôes do presente instrumentÔ coovocatório. confomê modelo - Anêxo II'
g.2.1ó.certidâo negativa de farência ou concordata expedida peto distribuidor da sede do

licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertula das propostas'
9.2.11.ComprovaÇão de caPâcidadê de dêsempenho antêtior satisfatóriq, de atividade igual ou

assemelhadá ao objeto da licitaÇão, fej-ta através de atestado fornecido por pessoa jurídica de

direito público ou Privado.
9.2.t2.ttLvatâ de localizaÇão e funcionainênto e/ou declâraÇão da Prefeitura do loca] da sêde da

Eirma, informando que a mêsna funciona no endereÇo mencionado nos documentos '

9'3.osdocumentosdeHabilitaçáodeveráo§erorganizadosnaoldemdesclitanêsteinstrrrmênto,
precedidos por uIn índice correspondente, podendo sêt apresentados em original-' Y:t-:e\"::
i.o""""o de cópia autênticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou memblo ot 

"o"\\1
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Apoio ou publicaçáo em órgág da imprênsa oficial, quaDdo for o caso. Estando perfeitamente
legívej.s, sen conter borrôes, rasutas. emeodas ou entrelinhas. dentro do prazo de validade, ê

encetrados em ênvelope devidamente lacrado e indêvassável. Por ser apênas uma formalidade quê

visâ facilitâr os trabalhos, a ausência do referido lndice náo inabilitará o licitante.
9.4.A fafta de quaLquêr documento exigido, o seu vencimento, a ausência das Çópiâs devidaiêntê
autenticadas ou das vias o!iginaj.s pala autenticaÇão pelo Preqoej-xo ou menbrO da Eguipe de Apoio
ou da publicaÇâo êm órgáo na imprênsa oficj.al, a aprêsentaÇâo de dacu&entos de habilitaÇâo fora
do envelope especlfico, tornará o respêctivo licitante inabilitado' Quando o dôcumênto for
obtido via lntêrnêt sua 1eqa1j-dadê sêrá comprovada nos endêrêÇos eletrônicos Çolrêspondentês '
poderá ser utitlzada, a critério do Pregoeiro, a docrmentação cadastral de fo.necedor, constante
dos arquivos do ORC. para comprovaÇáo da autenticidade dê êlementos apresentados pelo licitante,
quando for o caso.

10 . O . DO CRTúRIO PÀR,À ,I'Í.GÀTáENTO

l-0.1.Na seleÇão inicial das propostas para idêntificaÇão de quals irão passar a fasê de lances
vêrbais e na classificaÇáo final, obsêrvadas as exigências e procedimêntos definidos neste
instnmento convocatório, será considerado o crltério de meno! preÇo apre§entado para o

correspondente item.
10.2.Havendo igua.ldadê de valores entre duas ou mais ploposta§ escritas, e após obedêcido o

disposto no ari. 3o, § 2". da Lei 8.666/93, a classificaÇão inicial para a fase de rances

verbais, sê fará através de sortêio.
1O.3.Na presente licitAção - fase de Iances -, será assegurada como clitérj.o de desêmpate,
preferêniia dê contrataÇão para as microêmpresas e empresas dê pequêno porte'
iO.a.pu." êfeito do dispostJ nêste instrr.rmênto, êntênde-sê por êmpate - fase de lance§ -, aquêIas

sltuaÇõesemqueasplopostasapresentada§pe1a§microempresaseeÍnplesasdepequenoportesejam
iguais ou até O5E (cinco por cento) superiores ao rnelhor preço'
lo.s.Ocorrendo a sÍtuaÇáo de empate - fase de lances - conforme acima definida, procedel-se-á
da seguinte foma:
10.5.1.4 microemprêsa ou enpresa de pequeno porte nais bem classificada será convocada pêra

apresentar Dova proposta no máximo ae Ol (clnco) minutos após o encerramênto dos laÂces' sob

pena de preclusão
10.5.2.Não ocorrendo a contrataÇáo da rnicroempresa ou emplesa de pequêno poltê, nâ forma do itêm
anterior, selão convocadas as denais remanescentes que por ventura se enquadrem na §ituaÇão de

êmpate acima defj-nida, na ordêm de classificaÇâo, para exercicio do mesmo direito;
10.5.3,No caso de equivalência de valores aplesentados pelas microempresas ê empresas de pequeno

porte que se encontiem no intervalo estabêIêcj"do como situaÇão de empate. será realizado sorteio
àntre é1as para que se identifj-que aquela quê primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.6.Na hipóte§ê de não-contrataçao tos LeÀos acima prêvistos' em que foi observada a situaÇão

de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte' o

oll.tà ri.ituao será adjudicado em favor da proposta originafmentê vêncedora do cettame.

10.?.ÀsituaÇãodeempate-fasedelances_,naformaacimadefinida,somenteseaplicará
q.rinao a mefhor oferta inicial náo tiver sido apresentada pox microempresa ou enpresa de pequeno

porte.

11.0.DÀ ORDEM DOS TREBÀLIiOS
11.1.Palaorecêbimentodosenvelopêseiniciodostrabalhosseráobselvadaumatolelânciadê
iS tquinze) minutos após o horáriá fixado. Encerrado o prazg para recebimento dos envelopes,

nenhum outro será acêito.
11.2.Declarada abêrta à sessão pública pelo Pregoeiro' será efetuado o dêwido cledêÍtciamênto

dos interessados. somênte participará ativamente da reunião um reptesentante de cada licitante,
podendo, no entanto, sex assistida por qualquer pessoa que se interêssar'
if .:.o,rao comparecimênto do represãntanle de qualquer dos licitantes náo impedirâ a efetivaÇão

da reunj.ão, ""ndo 
qr". a simplei participaÇáo nêste certame implica na total aceitaÇão de todas

as condiÇôês estab;lecidas ne§te Instrumênto Convocatólio e seus anêxos'

11.4.8m nenhuma hipótese §êrá concedido plazo para a apresentaÇão de documentaÇão ê/ou

substituição dos envelopes ou de qualquer eteíento e*igido. não aprêsentado na reunião destinada

ao recebimento das propostas de prêÇos'
11.5.oPregoêirolecebêrádecadarepresentanteosênvelopesPropostadePreÇoseDocumêntaÇão
e a declaráçao, separada de qualquei dos envelopês, dando ciência de que cumprê plenamente os

requisitos dê habilitaÇão '
ll,6.posteriormente abrirá os ênvelopes Propostas de PrêÇos, rubricará o sêu conteúdo juntamentê

com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das êxigências

constantes no anstrumento convocatório e soliãitatá dos licitantes que examinem a documêntaÇão

neles contidas '
ii. z. ero"raq,riardo os trabalhos, o pregôeiro analisará os documentos e as observaÇõês porventura

formuladas pelos licitantes, dando-]hás ciência, em sequida' da classiflcação in-iciaf indicando

apropÔstademenorpreÇoêaquêIasêmvaloIês§ucessivosêsupêriolesematédêzporcento,
relativamentê à de meno! \ruloil puru cada item cotado. Entretanto, se assim julgar necêssário,
poderá divLl.Lgêr o rêsulLado numa nova reuniào'
11.8.Nâo havendo para cada itern licitado pelo menos três propostas nas condiÇões acima definidas'
serâo classificadas as meLhorês propostas subsêquentes' até o náximo de tr:ês' quaisquer quê

sêjam os preÇos ofêrecidos.
11.9.Em seguida, se!á dado inicio à etap
dos licitantes inicialmênte classificados, q

valores distintos e dêcrescentes, a partir do

tantas todadas de lances verbais quantas

a de apresêntação dê lances verbais pelos lêprêsentantes
ue deveráo ser forúulados de forrna sucess
autor da proposta de maior Preço. Serâo rea

êcêssárias. Esta êtapa Podê
das

sê fizerem n r
,§



j-nterrompida, marcando-se uma nova sessão públj"ca para continuidade dos trabalhos, a critério
do Pregoeiro.
11.10.Nâo seÍão aceitos laôcês com valores irrisório§, incompatíveis cam o valo! orÇado, ê

deverão sêr êfêtuados em unidade monetária nacional. A desistência em aprêsentar lancê verbal,
quando convidado pelo Prêgoêiro, implicará na êxc1usão do licitante apenâs da etapa de lancês
verbais para o corxespondente ite!Ír cotado e na manutenção do ú1timo preço apresentâdo, para
efeito dê classificaÇão fj.nal das propostas.
11.11,Dêclarada encerrada a etapa compêtitlva e ordênadas às plopostas, o Pregoeiro examinará a

acêitabili-dade da priÍneira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a

re§pêito.
11.12.Sendo aceitávê1 a proposta de menqr preço, será aberto o envelope contendo a documentaçáo
de habilitaÇão somente do licitante quê a tiver formufado, para confirmaÇão das suas condiÇÕês
habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento
convocatório, o licitante será decfalado vencedor, sendo-Ihe adjudlcado o respectlvo item,
objeto deste certamê, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso.
11.13,Se a oferta não for aceitávêI ou se o llcitante nâo atender as êxigência habilita!órias,
o pregoeiro exômrnará as ofertas subsequentes, na orden de classificaÇão, vêrificandô â sua
aceitabilidade ê procedendo à habilitaÇâo do proponente, e assim suce§sivamente, atê a apuraÇão
de uma proposta que atênda as disposiÇões do instrumento convocatório.
I1.14.Da reunião lavrar-se-á Ata Çi rcunstanciada, na qual serão regi5tlada§ todas as ocorrêocias
ê quê, ao final, será assinada pelo Prêgoelio, sua Equipe dê Apoio e licitantês plesentês,
11.15.8m decorrêncj-a da Lei complenentar 123/06, a comprovação de rêgularidadê fiscAl ê

trabalhista das microempresas e enprêsas de pequeno porte soÍrente setá exigida para efei-to de

assinatura dô contrato, observando-se o seguinte procedimênto:
11.15.1.As microempresas e empre§as de pêqueno porte, poI ocasião da ParticiPação nesta
ticitaÇão, deverão apxesentar toda a documentaÇão exj-gida pa!a comprovaÇão de regularidade
fiscal- e trabalhista, dentrê os documentos enumêrados nêste ingtrumênto para êfêito dê

HabilitaÇão e integrantes do envelopê Documêntaçáo, mesno que esta apresente alguma restriçâo;
11.15,2.Havendo alguma restriÇãO na cor0provaÇáo da legularidade fiscal e trabalhista, sêrá
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cuio termo inicial coIlesPondelá ao momênto ern que

o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual periodo, a clitério do oRc, pala a

regutârizaÇão da documentaÇão, pagamênto ou parcelamênto do débito, ê emissão dâ êvêntuais
certidóês negativas ou positivas coÍn êfeito dê certidão negativa;
11.15.3,A nãà-regularização da documêntaÇâo, no prazo acima previsto, implicará dêcadência do

dirêito à contrataÇâo, sem prejuizo das sanÇões prêvistas no Art' 81, da Lei 8'666'193' §endo

facultado ao oRC convocar os licitaotês remanescentes, na olden dê classificaÇão, para âssinatuaa
do coÂErôto, ou revogar ê licitaÇão.
11.16.O§ documentos apresentados pêIos licitantes no credêncj"amento e os elementos constantes
dos envê1opes Proposta de PreÇos e Doctxrentaçâo que forern abertos, serão retidos pelo PregoêiIo
e anexados aos autos do procêsso. No mesmo contexto. o envêIoPe Documentação, alnda lacrado, do

licitante dêsclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não for rêtirado po!
sêu representante legaf ,ro prãro de 60 (sessenta) dias consecUtivos da data de homologação do

preseDtê certâme, será sumariamente destruido.

12.O.DO CRITÉRXO DE ÀCEITÀBÍÍ,IDÀDE DS PREÇOS

12.1.Havendo proposta ou lance vencedot com valor para o rêspectivo itêm lêlacionado no Anêxo I
- Termo dê Refêrência - EsPecificaÇôês, na coluna código:
12.1.1,Com indicios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo critério
definido no Art. 48, TI, da Lei 8.666/93, em tal situaçâo, não sêndo possíve1 a imêdiata
confirmaÇão, poderá ser dada ao licitante a opoltunidade de demonstlaI a sua exequibilidadê,
sêndo-Ihe facuftado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidadê dos pIeÇos,

conforme parâmêtros do mesmo Àrt. 48, 1I, sob pêna dê desconsideração do itêro'
12.2. Sali;nta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for
0 caso? apênas o item correspondente-

13.0.DOS RECUBSOS
13.1,Dec1arado o vencedor, qualquer licitante podêrá manifestar inediata e motivadamente a

intençáo de recorrer. observa;do-;e a disposto no Art. 4", lociso XVrrÍ, da r.eí l0-520/02.
13'2.oacolhinêntocloreculsojmporta!áainvalidaÇâoapenasdo§atosinsuscetiveisde
apaove i t arnento .

13-3.A falta de manifestação imêdiata e motivada do licitante importará a decadência do dileito
de rêcurso ê a adiudicação do objeto da licltaÇáo pelo Prêgoeiro ao vencedor '
13.4.Decididos os recursos, a ;utoridade superior do ORC fará a adjudicaÇão do objeto da

ficitaÇão ao proponentê vencedor.
13.5.O recursà sêrá diriqido à autoridadê superior do oRc, por intermédio do Pregoêiro, devendo

sêIprotocolizadoooriginal,noshoráliosnormaisdeexpêdientêdas08:00as12:00horâs,
excl;sivamente no seguinte êndereço: Av. Pre§idênte João Pessoa, 47 - Centro - Mogeir:o - PB'

14. O.DÀ HOMOLOGÀÇÃO E ÀDJUDTCÀÇÀO

14. 1, Concluido a fasê competitiva
de habilitaÇão e observados os rê
o Preqoeilo emitira rêlatório con
autoridade superior do oRC, juntamen
à Adjudicação e HomologaÇão da lespec
14.2.4 âutoridade §rlperior do ORC p
interessês do ORC, discorda! e dei

, ordenada às propo§tas apresentadas, analisada a documentaÇáo
cursôs porvêntura intelpostos na formê da 1êqis1âÇão vigênte,
clusívo dos trabalhos desenvolvidos no certamê, remêtendo_o a

tê com os elêmentos constitutivos do procesSo, necêssálios
tiva licitaçào, quando for o caso
oderá, no entanto, tendo em vista sempre a defe
xar dê homologar, total ou parcialmente, o rêsu
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apresentado pê10 Pregoeiro, revogâ! ou considêrar nula a LiÇitação, desde que aprêsente a devida
fundarnentaçáo exigida pela legislação vlgente, resguardados os direitos dos licitantês.

15.0,DO COIITB.ÀIO
15.1.Após a homoloqaÇáo pefa autoxidade supelior do ORC, o adjudicatáxio será convocado para,
dêntro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da dâta de recebimênta da notificação, assinar
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em confomidade com a§ modalidades permitidas
pela Lei 8.666/93, podendo o mêsmo sofrer â1terações nos teúnos dêfinidos pela referida norma.
1S,Z.uao atendendo à convocaÇão para assinar o contratq, e ocorrendo esta dentro do prazo de
walidade de sua proposta, q licitantê perdêrá todos os direitos quê porventura tenha obtido como

vencedor da licitaÇão,
15.3,É pernitido ao ORC, no caso do ficitante vencedor não comparecer pala assinatura dq contrato
,ro paaro e condições estabelecldos, convocar os licitantes rernanesÇentes, na o'dem de

classificâção e suces s j-vamente, para fazê-1o em igual prazo do licitante vencedor.
15.4.O contrato que eventualnente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser
alterâdocomadevidajustificativa,unilateralmentepeloContratanteouPoracordoentreas
partes. nos casos previltos no Àrt. 65 e sêrá rescindido, de plen' direito, confomê o disposto
nosArts'.1.7|.78e?9,todosdaLei8.666,/93;erealizadonaformadefolnecimentoparcelâda'
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇÕes contratuais, os acIéscimos ou

supressões que se fizerem ,.rá" 
"o 

pru", até o r:espectivo limite fixado no Art. 65, § 1o da Lei
a.à66/93. Nenh14 acréscimo ou supressão poderá exceder o linite estabelecido, salvo as §upres§Ões

r:e§ultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

de adimplemento das obrigações
pelo ORC obedeceráo, confonne o

16. O.DA§ 9ÀIIçõBS ÀDMTNTSTRÀTTVAS
16.1,Ouem, convocado dentlo do prazo de validadê da sua proposta, não celêbra! o contrato'
deixar de êntregar ou aplesênaar documentaÇão falsa exigida para o certame' ensêjar o

retardamento da execuÇáo de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuÇáo

do contrato, cornportar-se de modo inidôneo. dec]alar informaÇÕes fafsas ou cometer f'aude fiscal,
garantido o direito à amptâ defêsa, ficará impêdido de licitar e contratar com a União, Estados,
ói"trito Federal ou Municipios e, sêrá descredenciâdo do sistema de Cadastramento Unificado dê

Eornecedores sÍcAF dO Governo Eederal e de sistêmas semelhantês mantidos por Estados, Distr'ito
Eederal ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cj'nco) anos, §em prejuizo das multa§ previstas
neste Edital e das demais cominaÇôes legais.
16.2.A recusa injusta em dêixar de cumpri! as obrigaçõês assumidas e prêceitos fêgais, sujeitará
ocontlatado,galant,idaapréviadefesa,àsseguintespenalidadesprevistasnosÀrts'86ê87,
da Lei 8.666193: a - advertência; b - multa de nora de 0.59 (zero vlrgula cinco por cento)

aplicada §obre o valo! do contlato por dia dê atraso na êntleqa. no inicio ou na execuÇâo do

otjeto ora contxatadoi c - multa ae iOt (aez por cento) sobre o valor contratado peLâ inexecuÇão

total ou parcial do contrato; d - s imul-taneamente, qualquer das penalidadês cabiveis
fundamentadas na Lêi 8.666193 ê na Lei fO'52A/02'
16.3.Sê o valor da mu.Lta ou indenizaÇão devida nâo for rêcolhido no prazo de 15 (quinze) dias
apósacomunicêÇãoaoContratado,seráautomâticamêntedescontadodapiimêiraparcelado
pãgamento a que o contratado vier a fazer jus, aclescido de juros moratórios de 1t (um por

t"Áto) uo mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialnente'
16.4.Após a aplicaçâO de quaisquer das penalidádes prêvistas, realizar-se-á comunicaÇão escrita
ao contratadoi e publj.cado na inprensa ôri.irr, excluidas as penalidades de advertêneia e multa

de nora quando for o caso, const;ndo o fundamento 1egal da puniçâo' informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro cor'espondente '

1?.0.DÀ COMPRO\IÀçÃO DE EXECTTÇÃo E RECEBTMEIITO DO OB'JETO

17.1-.Executada a prêsente contrataçâo e observadas as condiÇões
pactuadas, o§ proaedinentos e prazos para receber o 5eu objeto
àaso, à disposiÇõês dos Ar:ts. 73 a'16, da Lei 8'666'l93'

18. O.DO PAGÀI{ENTO
1B.1,O pagamento sêrá rêalizado mêdiante processo regulal e em obsêrvância às nÔrmas ê

lroceaimenios adotados pelo oRC. da seguintã maneira: Para ocorre! no prazo de trintê dias'
contados do perlodo de adimplêmento.
1g.2,O dêseribolso máximo ao'perlodo, não será superiot ao valor do lespêctivo adimpfemento, de

acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso' e sempxe ern conformidade com a

disponibilidadê de rêcursos financêiros '
1g.3.Nenhum valor se!á pago ao cootratado ênquanto pendente de liquidaÇáo guêlquêr obrigaÇáo

iir.,"rr..iÊ que fhe for 1r,,pà"tu, em virtude dJ penalidade ou inadinplência, a qual poderá ser

compênsada com o pagarnento pêndentê, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza'

ig. -No" casos dá ãventuais atrasos de paqanênto nos têlmos desLê instlumento, e desde que o

contratado não tênha concorrido de a1q\raa forma para o atlaso. será admitida a compensação

financeira,dêvidadesdeadatalimitêfixadaparaopagâmentoatéadatacorrêspondênteao
êfêtivopagamentodaparcela.osêncargosmoratóliÔsdevidosemlazáodoatlasonopagamento
serão ca'1c;1ados com utilizaÇão da sêguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = êncârgos

moratôrios; N = núnero ae dias entre a áata prevista patâ o pagamênto ê .a do efetivo pagamento;

vp - valor da parceLa u "ár 
p"qu, ê Í = ínàice de compensaçáo financeira, assim apurado: r =

(Tx + 100) : 365, sendo 1'X = p-grcentuaf da IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos dozê mêses ou' na

suafalta,umnovolndiceadotadopeloGovêrnoEedêralquêosubstitua.NahiPótêsedoleferido
indiceestabefecidoparau.o^p.,,saçaoflnanceiravenhaaserextintooudequalôuerfornanão
possa mais ser utirizado, ".r.a 

.aoiuao, e^ suu"titoiiaá, o qr. vier a ser determinad§-\ela\\
Iegislaçáo então êm vigor. \ \ r

\),§í]\



19. O. DO REÀ.'gSIÀTíENTO
19.1.0s preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano'
19.2.Dêntro do prazo de vigência do contrato e medlante solicitação do Contratado, os Preços
poderão sofrer ieajuste após o interregno de um ano, na mesma ploporçáo da variaçáo verificada
;o IpcÀ-IBGE acutulado, tomando-se por base o mês de aplesentação da !êspectiva proposta.
exclusivaftênte para as obrigaÇões iniciadas e cancl"uldas após a ocarlência da anualidade.
19.3.Nos reajustes subseque;tes ao prineiro, o intêrlegno minino de un aoo será contado a partir
dos efeitos financeiros do úItimo reajuste.
19,4,No caso de atraso ou náo divulgaÇâo do indice de reêjustamento, o Contratante pagará ao

contratado a i.nportância calculada pela ú1tima valiação conhêcida, Iiquidando a difexenÇa
correspondentê tão logo seia divulgado I lndice dêfinitivo. Fica o contlatado obrigado a

aprese;tar memória de cáIcu.Io refêrente ao reajustamento de pieÇos do valor remanêscente, semprê

que este ocorrer.
ig.5.u." afêriÇôes finais, o índlce utilizado para reajuste será, obrigatorianênte, o definitivo.
19.6.Caso o indice êstabelecido para reajustamento venha a §êr extinto ou de qualquer forma não

possa mais sêr utilizado, será adotado, en substituição, o que vier a sêr determinado pela
legislação então em vigor.
lgll.ua ausência de previsão fegal quanto ao indice substituto, as partes elegeráo novo indice
oficial,parareajustamentodopreçodovalorremânescente,porlneiodetermoaditivo.
19.8.o reajuste poderá sêr rêafizado por apostilamento'

20.0.DÀs DrsPosrÇôEs GERÀIS
20.1.Não será devida aos ptoponentes pela elaboraÇáo e/ou apreseotaÇão de documentação Íelativa
ao celtamê, qualque! tipo de indenizaÇão.
20.2.Nenhuna pesjoa fisica, ainda que crêdenciada po! procuração Ieqa1, poderá reprêsêntar mais

de uma Licitanle.
20.3.ÀpresentelicitaÇáosomentepoderáviraselrevogadaporrazõêsdeinteressepúblico
dêcotrênte de fato supêrveniente devidamentê complovado, ou anulada no todo ou em parte, Por
ilegalidade, de ofíció ou por provocação de tercêiro§, mediante parecel escrito e devidamente

fundamentado,
2o,4.caso as datas previstas para a rêalizaÇão dos eventos da presentê licitaÇão sejam declaradas

feriado e nâo havendo latificaÇão da ConvocaÇão. ficarn transferidos automaticamente pala o

primêiro dia úti1 subsequente, no mesmo 1ocal e hora anterlormente previstos'
ãó,i.ó o*c por conveniê-ncia administrativa ou técnica, se rêserva no direito de paralisar a

qualquer tempo a execução da contratação, cientiflcando devidamente o Contratado'
20.6,Decairá do direj.to de impugnar perante o oRC nos termos do presênte instlumênto' aquele

que, têndo-o acêitado sem ollàçao, venha a aplesentar' depois do julgamento' falha§ ou

iiiãgrfurioua.s que o viciaram t,ipóte"t em que tal comunicado não terá efeito de recurso'
2O.7,Nos valores apresentados pélos licitantes, já dêveráo estar i'ncIuídos os custos com

aquisiÇão de materià], mão-de-oüra utilizada, impostos, encargos' fretes e outros que venham a

incidir sobre os respêctivos pleços' 
te instrumento,20.8.Às dúvidas surgidas após a apresentação das propostas ê os casos omassos nes

ficaráo única e exclusivarnente s;jeitos a interpretação do Pxegoeiro, sendo facuftada ao me5r0o

ou a autoridade superior do oRCi en qualquer fase da licitação, a pr:omoÇão de diliqência
destinada a esclarêcer ou a complementar a instruçáo do proce§so'
20.g.PaÍa dirinir controvérsias decorrênte§ destê certane' excluido qual"quer outro' o foro

compêtente é o da Comarca de Itabaiana'

Moge iro PB, Abril de 2022.

LEBSON ÀRÀ JO

Prê eiro oficial
ELÂV I ANP



ESTÀDO DÀ
PRE!.EITUBÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÂO

ÀNEXO I . PREGÃO PRESENCIÀ! N. OOOI{/2022

TERMO DE RETBRÊNCIA _ ESPECITICÀÇÕES

1.0. DO OB,TETO

1.1.Constitui objeto desta licitaÇão: CoNTRATÀÇÃO DE F.MpRIISAS PÀRÀ O EORNECIMENTO

ACESSÓRIOS E SERVIÇOS PARÀ AS DIVESAS SECRETARIAS DO MÜNIÇIPÍO DE MOGEIRO.

2.O.WSTIEÍCÀTIITÀ
2 - 1 . Cônsidêrando as necessldadês do oRC, têm 0 presentê terno a finalidade dê defini!,
êadequadamênte,osprocedimentosnecêssáIiosParaviabilizaracontrataçãoêmtê-la.
2.2,À; caxacterlsticas ê especificaÇõês do objeto ora Iicitado são:

DE PNEUS,

técnica

QUÀ}{!IDÀDE
36
18
36
36
30
16
16

2A

24
26
16
12
14

12
12
14

14

32
26
26
24

36
26
19
26
24
2a
24
24
26
2A

l6
40
40

40
324
150
100
100
200
200
100

50
100

UNIDÀDE

1 2L5 /15 .1 ,5 UND

2 PNEU ? 5O /16 UND

3 PNEU 9OO/20 UND

4 1000 C
UND

5 215/A0 R22.5 UND

26b /10 Rt6 UND
6

1 3225/ 75 R16 UND

I 18 5/ 60 Rl5 UND

9
UND

1 0
UND

1 1
UND

l2 UND

13
UND

14
UND

15
UND

16
UND

1l UND

18
UND

UND
19
2A

UND

2I UND

22
UND

UND
23

UND
24

UND
25

UND
26

DE AR 14 .9/24 UND2l
UND

2A
UND

29
UND

30
UND

31
UND

32 oR ÀRO 1000/20
TNHAMENTO CUIOS I,EVES UND

33
UND

34 INHAMENTO VE CULOS DIOS
UND

35
UND

36 OS
UND

3l
UND

38
UND

39
40 T] PO

VD I]É 01 AO PÀBÀ PNEUS4l
42 C IMENTO VULCAN I ZÀNTEVULCÀE],EX EV o

lCO VALVUIA PARÀ PNEUS SEM TR 41443
14 VUI,À PARÀ PNEU SEM

15A /7645 ITO
46 ITO 1000/20

ITO PABÀ RODÀ 1341 UND
48 ITO PABÀ RODÀ 14

UND
A9 ITO PÀRÀ RODA 15

50 PÍTO PARA RODÀ 16

34s61 REE55O2_BREMEN

UND

100
100

50

5

D I SCRI}ÍINÀÇÀOCODIGO

PNEU

PNEU 14OO/24 10L
PNEU 17 .5/25
PNEU 19.5 L/24
PNEU 12 / 16.5
PNEU 12.5/80-18
PNEUS 18.4 /3 4

PNEU 74 .g /24
PNEU 12.4/24
PNEU..18 . 4 /30
PNEU 175l]O R14

PNEU 265,/10 R16

PNEU 195/55 R16

CÂMÀEÀ DE AR I4AO./24
CÀMARÀ DE AR lOOO/R2O

CÂ}RRÀ DE ÀR 17.5,/25
CÂUARÂ DE AR 18.4/30
CÂUABÂ OE AR 18.4 /34
CÂI4AF.A DE AR 14.4/24

CÂXÀRÀ DE AR 750/16
PROTETOR ARO 750/16
PROTETOR ÀRO 1].5/25
PRCTETOR ÀRO 14OO/24

UND

UND

UND

UND ..,.
UND

UND

UND

llND . -i\

ÀLINHAMET,ITO VEÍCULOS PESÀDOS

RALANCIÀMENTO P/ RODÀ VE-ÍCULOS LEVES E

REMENDO CV (00, 01, 02, 03, 04)

REMENDO VULK QUENTE C/ NE (lKG)

REMENDO VUI-K TRIO V-O (1KG)

-z-
I



51 UND 50
i9rç9_!c AR , -:CÀI,IBFÀDOR PNEUS UND

UND

valor para o respêctivo item relacionado acima,

4

3, O.OBRIGÀçõES DO CONTRÀTÀDO

3.l.ReSponsabiIizar-se por todos os ônus e obriqaÇÔes conÇernentes à 1êgiSlaÇão fiscâ1, cj-vil,
tributá;ia e trabalhista, bem como por todas âs despesas e compromissos assumidos' a qualquêr
título, perantê seus forDecêdoles ou tetcêiros em lazáo da execução do obieto contratado.
3.2.Subslituir, arcando con as despesas decorrentes, os materiais ou serviÇos que apre§êntarem
alteraçôes, deteriorações, imperfeiçôes ou quaisquer ir!êqufaridadês discrepantes às exigências
do instru-nento de ajuste pactuado, aj-nda que constatados após o recebinento e/ou pagamento '
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mêdiante prévia
e explessa autorização do contratante.
3.4.l,lanter, duxante a vigência do contlato ou outros instrumentos hábeis, em cornpatibilidade
.à^ u" onriguçôes assunidas, todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaÇão exj-gldas no

respêctivo pioà.""o licitatório, apresentando ao contratante os documentos nêcessários, sempre

que sol icitado.
3.5.Emitir Nota EisCal Colrespondente à sêde ou filial- da empresa que apresentou a documêntaÇão

na fasê dê habi l itaÇão.
3.6.Executar todas as obligações assumidas com obselvância a melho! técniÇa vigente, enquadrando-

sêr rigorosamente, dentrá dos precêitos legais, normas e especificaÇões técnicas

correspondentes .

52
53 IRÀ DE COMPRESSOR

4.O.DO CRÍTÉRIO DE ÀCÉTTÀBIÍ,TDÀDE DE PREçOS

4.l.Havendo proposta ou lance vencedor com

5.0.}ÍODEI,O DÀ PROPOSTÀ

5.1.É parte intêgrante dêste Termo
podendo o licitante aPresentar a

devidamente preen do, conforme f

na

coluna código:
4,1,1.com indlcios que conduzarn a urna plesunÇão relativa de inexequibil idade ' 

pelo critério
dêflnido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situaÇão' não sendo pos§1vêI a imediata

confimaÇáo,podêráserdadaaolicitanteaoportunidadededeÍnonstlarasuaexêquibilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias útêis para comprovar a viabilidade dos preço§'

confonnê parâmetros do mesmo Art. 48, 11, sob pena de dêsconsideraÇão do item'
4.2,salienta-se que tais ocàrrências não descússificam automaticanente a proposta, quandg for
o caso, apenas o itên correspondente '
4,3.os lances vêrbais seÍão efêtuados em unidade monetária naclonal-'

de Rêferência o modelo dê Propastâ de preÇos
sua proposta no próprio modelo fornecido,

aculta o instrumeoto convocatório - Ànexo 01'

corrêspondentê,
desde que sei a

GIL
SÉCRE IO

ÍMA

?

,,-\

\



ESTÀDO DÀ
PREFTITT'RÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE RETERÉNCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCIAL N" OOOLA/2022

PROPOSTÀ

nEF.: PRECÀO PRESENCTÀ! N" o00L4/2o22

OBJETO: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀS PARA O EORNECIMENTO DE PNEUS' ÀCESSÓRIOS E SERVIÇO§ PARÀ AS

DÍVESAS SECRETARIÀS DO MÚNICIPTO DE MOGEIRO.

PROPONENTE :

Prezados Senhores,

Nos termos da ticitação em eplgrafe, apre§êntamos proposta conforme abaixo:

PREÇO EOTÀL(nIITriÂRcÀ/MODErp IINlDÀDE
36UND

1BUND

36UND9AO / 2A3
UND 36

4 NEU 1000 /2 0
UND 30

5 EU 2'15/80 R22.5
16UND265/1A P.766
16UND225 /15 R16U

,7

24UND185/60 R15
24UNDt+aa/24 laL9
26UNDl't .5 / 2510
16UND11 EU 79 .5 L/24
72UNDl2 PNEU 12116.5
14UND13 72.5/A0-LB
!2UNDs 18.4/3414

UND 1214.9/2415
14UND12.4/2416
14UNDLB .4 /30L1
32UND175 /7 0 R1418
26ÜND265/1A Rl679
26UND20 195/55 R16
24UNDDE AR 1400/242\
36UND22
2UND23
19UND24
26UND25
24UND26
26UND21
24UND28
2AI'ND29
26UND30
2AUND31
36ÜND32

UND 40
33

40UND34
40UND35

324UND

CV (OO 01, 2,43 04 )

36

150UND
31

100UNDVULK QUENTE C/ NE (lKG)38 100UND39 vütx FRIO V-O (1KG)
200 rUNDTIPO40
200UNDVD DE 01 AO PARA PNEUS41
100UNDoZÀNTEVULCAFl,IIMENTOc VULCAN42 \I\50UNDTR-414PÀRÀ EMsPNEU SVUI]ACO{3

cóDrco DrscRr!ÍrNÀÇÂo
1 ?NEU 215 / 15 R11,5
2 PriEü 15!/16

CÂMÀRÀ DE AR l OOO /R2 O

CÀMARÀ DE AR 17.5/25
CÂXÂRA DE ê-R I8.4/]O
CÂMÀRÀ DE ÀR 18.4/34
CÂI.IARÀ DE AP.74.4/24
cÂrdqRA DE ÀR 14.9724
CÂMÀRÀ DE AR ]50/16
PROTETOR ARO /5Ul1b
PROTETOR ARO 1?,5/25
PROTETOP ÀPO ] 4OOl24
r Ror EloR APO 1000/.20
ÀLINl]À}lENTO VEÍCULOS LEVES

ÀLINHAMENTO VEÍCULOS MÉDIOS

ÀLINHAI,IENTO VEÍCULOS PESADOS

"O'O"CI*""O 
P' PODA VETCUIOS LEVES L

MÉDr os



44 iVAI]VULÀ PÀRÀ PNEU

34561/REE55O2-BREMEN
SEM CÂMARÀ UND 10 0:

45 orro cÂMÀRÀ 750/16 UND 100

46 PITO CÂMARA 1OOO/20 UND 100

41 PITO PARÀ RODÀ 13 UND 50

48 .PITO PÀ8À RODÀ 14 UND 50

49 IPITO PARA RODA 15 UND 50

50 PITO PARÀ RODA 16 UND 50

51 BICO DE AR UND s0
UND 4

53 MÀNGUEIRÀ DE COMPRESSOR UND 1

VALOR TOTAL DÀ PROPOSTA - R$

PRAZO - Ítem 5.0:
PAGÀMENTO - IIeN 1B.O:

VÀIIDADE DA PRoPOSTA - Itêm 8.0:

CNPJ

de dê

Responsávef

J

I

i

(



FOLrA 01/ 02

ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
PREEIÍEIJRA MUNICIPÀ! DE I.íOGEIRO

coMrssÃo PERMÀNENTE DE LrCrrÀÇÀO

À}IEXO II - PREGÁO PRESENCIÀT N" OOOL4/2022

MODELOS DE DECTÀRÀÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENC]AL NO OOOI4/2022
PREFEITUBê. MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE

3.0 - DEcLÂRÀÇÃo de
coovocatório.

§ubmetêr-se a todas as cIáusulas e condiÇÕes dO Correspondente instrumento

1.0-DECLARAÇÃodecumprimentododispostonoArt'To,Inciso)(XxI11'dacE-Art'27'rnciso
V, da Lêi 8.666/93,

oproponentêacimaqualificado,sobpenasdaLeieenacatamentoaodispostonoÀIt..7oinciso
xxirri aa constituição r,ederal, Lei õ.854, de 2? de outubro de 1999, dectara não possuir em sêu

q,.raa.o a. pessoal, funcionários menores de dezoito aoos em tlabalho noturno, perigoso ou

insalubre a ,.r"^ aaaroaa" de dezessêis anos, êm qualquê! trabalho; podendo existir menorês, a

partir de quatorze anos, na condiÇão dê aprendiz na forma da lêgislaÇáo vj'gente '

2.0 - DECLARÃÇÂo de superweniência de fato impeditivo no que diz respêito a participação na

l icitaÇâo.

confoxme exigência contida na LeL 8'666/93' Art' 32' §2o' o proponente acima qualificado' declara

não haver, aiê a presente data, fato impedj.tivo no que diz rêspeito à habilitação/palticipaÇão
na presente licitaÇáo, não se encont!ânáo em concordata ou estado falimeotar' estando ciente da

ofriqutori"aaae de infornar ocorrências posteriores. RessaIta, aindâ, nâo estar soflendo
pã".iia.a. dê declaraÇão de idoneidade .,o á^fito da adninistraÇão Eedêra1, Estadual, Municipal

;u do Dj"strito rederat, alcando civil e criminalmente pela Presente afirmação'

o proponênte acima qualificado declara ter conhecimênto e

a""p""1i.ro instrumento convocatório e submeter-se as condiÇõês
aceitar todas as cláusula§ do
nele estipuladas '

NOME /ÀS S lNATURÀ/ CARGO

Reprêseotante legal do propÔnentê '

OBSERVAÇÁO:
ÀS DECLÀRÀÇÔES DEVÉRÃO

'.u'\
tI

*'
{caarc

SER EI,ABORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO IICITANTE' QUÀNDO FOR O CASO'

Local e Data.

\

Í\')



EALHA 02/02
REF.: PREGÃO PRESENCIÀL N" OOO74/2022
PRBT'EITUBÂ MUNICIPÀL DE MOGEÍRO

PROPONENTB r

CNPJ:

4.0

Local e Data.

DECLARAÇÃO de elaboração independentê de proposta

(identificaÇão completa do representantê do licj-tante), Çomo rePresentante dêvidamente
constituído de (identificaçáo complêta do licitante ou do consólcio), dolavante denominado
(licitante/consórcio), para fins do dlsposto no item ?.5.1' do Edital do Prêgão P.esencial no

ooo74/2022, decrara, sob as pena§ da fei, em especial o art' 299 do código Penal Brasileira'
que :

a) a pioposta apÍesentada Bara participar: do Pregáo Presencial ^" 00A74/2022 foi elaborada de

maneiia independente pefo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou en parte,
dlreta o indi;êtamênte, informêdo, discutido ou recebido dê quâlquer outro participante potência1
ou de fato do pregão Preseôcial f oool4/2022, por qualquer melo ou poI qualquer pe§soa;

a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nô

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
n" OOO74/2022, por qualquer mej-o ou po! qualquer pêssoa;

b) a intenÇão de apresentar
00014/2A22 não foj- infornada,
de fato do Pregão Presencial

c) que náo tentou, Por qualquer
outro participante potencial ou
ou não da refeiida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresêntada
não será, no todo ou em palte, direta ou
outro participante potencial ou de fato do
do objeto da referida f-ici!aÇão;

mêio ou por qualque! pessoa, influir na declsão de qualquei
dê fato do Plegão Presencial D" 000L4/2A22 quanto a palticipar

para participar do Prêgão Prêsencial n" A0014/2A22
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
Prêqâo Prêsencial n' OOO14,/2022 antes da adjudicaÇão

e)queoÇontêúdodapropostaaplêsentadaparaparticipaÇãodoPregâoPresêncíalrr"oool4/2022
não foi, no todo ou ern parte; dixeta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer

integrante da Prefeitura Municipal de Mogeiro antes da abertura oficial das propostas; e

f) que êstá plenamente ciênte do teor ê da extensáo destâ declarâção ê que detém plengs poderes

e informaÇôes Para firmá-]a.

NÔME /ASSINÀTIRA/CÀRGO
Representante 1êgal do ploponentê

OBSEBVAÇÃO:
ÀS DECLARÀÇÕES DEVERÃO SER ELABORÃDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, QUANDO EOR O CÀSO'

\x



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PR.EFEIBUR,À MUNICIPÀI DE MOGEIBO

coMrssÃo PERI.aNEMTE DE LrCrrÀÇÀO

ÀNEXO rrr - PBEGÃO PRASENCÍÀ! No 0001/t,/2022

MODELOS DA DECLARÀÇÀO DE REGULAR]DADE - HAB.LL.LTAÇÀO

RÊF.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOOLA /2022
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLABÀÇÃo DE REGUÍÀRIDÀDB para habilitaÇâo previsto no À!t' 4Ô' rnciso vII' da Lei
10.s20/ 02.

O proponerte aciÍra qualificado. declara, em conformj'dade com o disposto no Àrt' 4"' rnciso vII'
da'Lêi 10,520/02, guê está apto a cumprir plêlramêntê todos os rêquisitos dê habilitaÇão exigidos
no respectivo instnmento convocatório que rege o celtamê acima iodicado '

Local e Data.

NOME /AS S INATURÀ,/ CARGO

Represêntante 1egal do proponentê.

OBSERVAÇÃO:
o-ouãi,lt"iiçao DEVBRÁ sER ELÀB.RÀDÀ EM PÀPÊL rrMBRÀDo Do LrcrrANrE' ouÀNDo FoR o ÇÀso'

\
J

\§



ESTÀDO DÀ
PREFEITUR,À MUNICIPÀÍ, DE MOGEIRO

CO}'ÍISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÂO

À}IEXO Iw - PRTGÁO PRESENCIÀL NO OOOL4/2022

MINUTA DO CONTRÀTO

PREGÃO PRESENCIAJ, N" OOOL4/2022
PROCESSO ADMINISTRÀTÍVO NO PP OOO14/2A22

CoNTRÀEO §ôr ..../...-CPú

TERMO DE CONTRÂTO QUE ENTRE SI CELEBRAM À PREEEIÍÚRA MUNICIPAL DE

MOGE]RO E ., PÀRÃ EORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINÀDO NESTE

INSTRUMENTO NÀ EORMA ABAIXO:

pelo presente instnmento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogei!o - Av'
presidente João Pessoa, 4f - centro - Mogeiro - PB, CNP,J n' 08.866.501/0001-67, neste ato
represeotada pelo Prefeito lintonio José EeIreira, Brasileiro, solLeiro, Enplesario, residente e

aomicitiado na sitio Pintado dê cima, 138 - Area Rural - Mogeirg - PB' CPE n' 840'199'644-91'
Calteira de ldertidadê no 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CONTRÀrANTE, e do outro lado

., CNPJ n' ', neste ato rêPresentado
por ....
CPF n'

residente e domicifiado na
. . . . ., carteira de rdentidade n' doravante simplesmente CONTRÀTÀDO,

o qual se regêrá pêlas cfáusulas ê
dec idi ram
condiÇôêsas partês contratantes as§inar o p!êsênte contrato,

sequiDte§:

CIJ{USUI,À PRI!'EIRÀ - DOS ET'NDNIÍENTOS:

Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Pregâo Presencial r\" OO01'4/2022,

temosdaLêiEedêraln.10'520,de17dêJufhode2002esubsj-diariamenteâ
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei
Municipal n' 016, dê 10 de Nove[üero dê
postêriorês das têferidas nomas '

processada nos
Lei Eêdera1 no

2006; Decrêto

licitaÇão modalidade Pregão Presencial no

essês que ficam fazendo parte§ integrantes
será realizado na foma Parcelada.

crÁusurÃ TERCETRÀ - DO VÀI,OR E PREÇOS:

o valor total dêste contrato, a basê do preço proposto, é de RS

CIÁSST'.À SEGUIiDÀ - DO OBJETO:
O prêsentê contrato tem Por obieto:
ACESSÓRIOS E SERVrÇOS PARA AS DTVASAS

O fornêÇimento devêrá ser executâdo
instrumento, proposta apreSêntada,

rigorosamêntê de acordo com as condiçõe§ explessas nestê
êspecificaçÕes técnica§ corrêspondêntes, processo de

OQOLA/2A22 e instluÇõês do Contratante, documentos
do presente Çontratg, indepeodente de tran§criÇâo; e

Conplementar n' 123, de 14 de Dêzembro de
2006; e tegislação pertinênte, consideradas as alteraçôes

CONTRÀTAÇÀO DE EMPRESAS PAÂÀ O EORNECIMENTO

SECRETARIAS DO MUNICIPÍO DE MOGEÍRO.
DE PNEUS,

cúusuÍÂ QUÀRTÀ - DO REÀ.IUSTÀT.{ENTO E}, SENÍIDO ESTRITO:
Os preÇos contratado§ são fixos e iraêajustáveis no plazo de r]m ano'
oentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os pleços poderão

sofrer reajuste após o intelregno de um ano, na mesma proporÇáo da variaÇão verificada no fPcA-

IBGE acumulado, tomando-se po. b"". o mês dê aplêsentação da respectiva pxoposta, exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concfuídas após a ocorrência da anualidade'
Nos r:êajustes subsequentês ao prirneiro, o intêIregno mlnimo de um âno será contado a partir dos

êfeitos financêiros do último reajuste.
No caso dê atraso ou não divulgaÇã; do indice de rêajustâmento, o Cgntratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela úl-tima variaÇão conhecida, liquidando a difelenÇa correspondente
táo iogo sêja divulgado o indice defj-nit1vo. Fica o Contratado obrigado a apresenta! memória de

cá1cu1á refãrente aà reajustarnento de preÇos de valgr rêmanescênte, §empre que estê ocolrêr.
Nas aferições finais, o indlce utilizaâo para reaiuste Será, obiigatoliamente, o dêfinitivo'
Casô o lndice estabelecido pata reajustamênto vênha a ser extinto ou de qualquer formâ não possa

mais ser utilizado, será ad;tado, e; sLrbstituiÇão, o que viel a ser determinado pela leqislaÇâo
entáo em vigor.
tta ausência de Prêvj.são fegal quanto ao índice substituto, as pârtes elegerão nov

oficial. para reájustanento ão preÇo do valor remanescente, por meio de termo aditivo'
O rêajustê podêrá sêr realizado por apostilamento'

o índi ce



cÍ,áusl,IÀ QUrNÍÀ - DÀ DoràÇÃo:
As despesas corrêrão por conta da sêgrlinte dotaÇáo, constantê do orÇamênto vigentê:
Recursos PróprÍos do !,luniclpio de Megeiro: LEI 358/202\ 02'010-GABINETE DO PREFEITO

A2OIO.04.I22.2OO2.2OO3 _ MÀNUTENCAO DÀS ATIVIDADES DO GÂSINETE DO PREFEÍTO 02.02O-SEC.DE
ADMINISTRÀCAO E PLÃNEJÀMENTO A2A20,04.722.2003.2006 _ MANUTENCÃQ DÀS ÀTÍVIDADES DÀ SEC DE ÃDM E

PLANEJAM 02.O3O-SEC.DE EDUCACAO, CULTURÀ, ESp. LÀZBR E TURTSMO 028A.V.122.2006.2948 - MANUTENÇÀO

DÀ SEC. EDUCAÇÂO, CULT, ESP, LAZER E TURISM 02030.12.361.1003.2013 - MÀNUTENCAO DÀS ÀTMDADBS DO

TRÀNSPORTE ESCOLAR 02.04O-SEC. MUNICIPÃL DE SAUDE / FMS 02040.10.122,0004.2920 _ MÀNUTENÇÃO DAS

A1]IVÍDADES DA SECRETARIÀ DE SAÚDE 02040.10.301.20A7.2A42 - MANUT DAS ATlVIDADES DO EUNDO

MUNICIPAL DE sÀuDE 02040.10.302.1-013.2945 - MÀNUTENÇÃo DAs ATIVIDADES Do SÂMU 02.050-sEC.DE ÀCAO

SOCTAL ,/ EMÃS 02050.08.2$.2A0A.2940 - MANUTENÇÂO DÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELÀR 02.060-
SE.DE IND.COM.COMPRÀS E TRÀNSPORTES O2.O7O'SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE, PESCÀ E PECU

A2O'IO.2A.!22.2010.2066 - MÀNUT. ATIV. ÀDM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE 02.O8O-SEC.DE INDUST.

COMERCIO E INERÀ ESTRUTURÀ 02080.15.452.20A9.2013 _ MANUTENCAO ÀTIVIDADES ADMINISTBÀT]VÀS DA

SEINFRÀ 3.3.90.30.00.00 MÀTERIAL DE CONSUMO

CLI{USULÀ SEXTÀ - DO PÀGÀ!!EÚTO:

O pagamento será efetuêdo mediante ptocesso rêgular
adotados pelo contratante, da seguinte maneira: Para
do perlodo de adimplemento.

e em observáncia às normâs e plocedimentos
ocorrer Âo prazo dê trinta dias, contados

cLÁIrsuLÀ ortÀ\rÀ - DÀs oBRrcÀÇôEs Do coNrRÀEÀNEE:
a - Efetuar o pagamento rêlativo ao fornêcimento êfetivamente realizado, de acÔrdo com as

respêctivas cláusu1a§ do presênte contrato;
b - proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornêcimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, êxetcêndo a mais ampla ê complêta fiscalizaÇão, o que não eximê o contratado de suas

responsabilidades contratuais e legais;
d j Designar representantes com atribuiÇôês de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da

norma vi;entê, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, reapêctivamente,
permitidt a contrataçáo de terceiros para assistência e subsldio de informaÇôe§ pertinentes a

essas atribuiÇôês.

CIÁUSULÂ IIONÀ - DÀS OBRTGÀÇôES DO CONTR.ATÀDO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na C1áusula colrespondente do prêsente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidadê êstabelêcidos para o lamo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com gbservância aos plâzos estipulados'
b - Rãsponsabilizar-se por todos os ônus ê obrigaçÕes concernentes à.Iêgis1aÇão fiscal, civil,
tributá;ia ê trabalhista, ben como por todas âs de§pesas e compromi§sos assrmidos, a qualquer

titulo, perantê seus fornecedores ou terceilos en razão da êxecuÇão do objeto contratado;
c - llantãr preposto capacitado e idôneo, aceita pe.Ia Contratante, quando da execuÇão do contrato,
que o represente integralmentê em todos os seus atos;
d - permitlr ê facilitar a fiscalizaÇào do Contlatante devendo prestar os informes ê

esclarêcimentos sol icitados;
e - Será responsáve1 pelos danos causados dir.etamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na êxecução do contlato, náo êxcluindo ou reduzi-ndo essa lesponsêbilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interes§ado;
f _ Não cedár, transfer:ir ou §ubcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste inst^rmento, §em

o conhecimênto e a dêvida autorização exprêssa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contlato. em compatibilidade com as obrigações assrrmidas,

iodas as condiÇões de habilitaÇáo e gualificaÇâo exlgidas no respectivo processo licitatório'
apresentando ao Contxatante os docunêntos nêcessários, sêmpre quê solicitado'

cLiíus(II.À sÉÍnáÀ - Do PRÀzo E DÀ vrcÊNcrà:
O prazo máxiroo de entlega do objeto ora contratado,
hipóteses previstas no Art' 57, § 1", da Leí 8'666/93'
da assinatura do Contrato:
a - Entrega: Inediata,
Ã vigência do presente contrato será dêtermlnada: até
considerada da data de sua assinatura.

o final do êxetcÍcio financeiro de 2022,

que admite prorrogaÇáo na§ condições ê

está abaixo indicado e será considerado

pactuadas,
conforme o

CIÁUSuIÀ DÉCI!íÀ - DÀ ÀI,TERÀÇÃO E RESCISÃO:
Este contrato podêrá sêr alierado com a devida justificativa, unilatêrafmentê pelo Contlatantê
ou po! acotclo entre as partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e será lescindido, de pleno

airáito, conforme o disposto nos Arts. '7'l , '78 e 79, todos da Lel 8'666/93'
o contratado fica obrigado a aceital, nas mesmas condiÇõe§ contlatualS, o5 acrésclmos ou

supressõês que sê fizêrem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1" da Lei
e-Á66/93. Ne;hum ac.éscimo ou supr:;ssão pode!á exceder o limite estabelecido, salvo as supressões

resultantes de acordÔ cêleblado entre os contratantes'

cLáusuLA DÉCI!'4À PRN,EIRÀ - DO RECEBIMEIÍTO:
ExecutadoopresêntecontratoeobsêrvadâsascondiÇÕesdêadimplêmentadasobrigaÇões
os procedimentos e plâzos pâra rêceber o seu objeto pêfo Contratantê obedêce!ão'
cas;, às disposições dos Art§. '13 a'16, da Lel B'666193'

_)
CIJ{USULÀ DÉCIMÀ SEGUNDÀ - DÀS PENÀIIDÀDES:



À recusa injusta em deixar de cumplj-! as obrigaÇôes assurnidas e precêitas legais, sujeitará o

contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 e 8?, da
Lei 8,666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,59 (zexo vírgufa cinco por cento) aplicada
sobre o vafor do contrato por dia de atrase na entrega, no ioicio ou na êxêcuÇáo do objeto ora
contratado; q - multa de 1Ot (dêz por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou
parcial do contrato; d - s imultaneamente, qualquêr das penalidades cabívêis fundanentadas na

LeL 8.666/93 e na Lei ].o.520/02.
se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇão
ao Contratado, será autorcaticamênte descontado da p!j-Ineila parcela do pagamento a que o
contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórlos de 1t (un por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado iudiÇialmente.

crÁusuIÀ DÉcr!,tA TERCETBÀ - DÀ couPENsÀÇÃo Frt{ÀNcE ÍBÀ r

Nos casos de eventuais atlasos de pagamênto nos termos dêste iüstrumênto, e desdê que o Contratado
não tênha concorrido de alguma forma para o atraso, será adritida a compensaÇão financeira'
dêvida desde a data limite fixada par:a o pagamênto até a data correspondente ao efetj"vo pagamento

da parcêla. Os êncargos moratórios devidos em razâo do atraso no pagamênto se!ão calculados com

utilizaÇão da seguinte fómufa: EM = N x vP x I, onde: EM: encalgos moratólios; N = númêlo de

dias entre a data prevista para o paganento e a do efetivo pagamento; vP = varo! da parcera a

sêrpagaieÍ=ináicedecompensaÇãofinancêira.asslmapurado:I=(Tx=100)+365,sendoTx
: percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou. na sua fatta, Ún novo indice
adàtado pelo Governo Eederaf que o substltua. Na hipótêsê do referido indice estabelecido para
a compen;aÇão fj-nanceita venha a sêr extinto ou dê qualquêr forma nâo possa mais ser utilizado,
será àdotado, em substituiçáo, o que vier a ser determinado pela 1egj.s-Iaçâo entáo em vigol.

cúusuLÀ DÉcrr'rÀ QuÀ8.8À - Do FoRo:
Para dirimir as questões decorrentes deste
Ttâbaiana.

TESTEMUNHAS

contrato, as partes elegem o Eoro da Comalca de

E. por estaxem de pleno acordo, foj' Iavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o

assinado pê1as partês e por duas te§temunhas.
qual vai

Mogeiro - PB,

PE],O CONTRÀTANTE

de de

PELO CONTRÀTADO

\
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