
ESTÀDO DÀ PÀÊÀÍBÀ
PREEEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÀo PERMÀMMIE DE LrCrrÀÇÃO

EDITAL Licitaçáo
pRocEsso ÀDMrNrsrRATrvo N" PP 00015/2022
LÍcrrÀÇ.ão No. oools/2o22
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCÍAL
TIPÔ: MENOR PREÇO

órgão Realizadox do Certame:
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

Av. PRESTDENTE JoÃo PÊssoA, 47 - cENrRo - MoGErRo - PB.

cEp: 58375-O0O - E-mail: liCitacaomogeiroGuol. com. br/compIas. cotacoesG outlook, com

32661033,

Observaçáo:
CertaEê rêsttito à ParticiPação de liÍicroeúprÔsas,
têrmos da legislaÇão vigente.

EDprêaas dê Pêqueno Portê ê Equiparados,

Tel.: (83)

ncs

O órgáo Realizador do Cêrtame acima qualificado, inscrito no CNP,I 08.866.501/0001-61, doravante
dênoEinado aispLâsúaltte oRc, torna Púbfico para conhecimênto de quantos possam interessar que

fará realizar através do pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, âs 11100 horas

do dia O3 de Maio dê 2022 no Lndereço acima indicado, licltaÇão na modalidadê Prêgâo Presência1
o" OOOI5/2A22, tipo mêno. preÇo, e sob o regime de empreitada Por preço unitár:io; tudo de acordo

com este instrumento e em observância a Lei Eederal no 10.520, de 1f de Julho de 2AO2 e

subs idiariamênte a Lêi Federâl no 8.666, de 21 de Junho dê 1993; Lei Complementar no 123, dê 14

de DezeÍücro dê 2006; Decr:eto Municipal n' 016, de 1O de Novembro de 2006i ê legislaçâo Pertinente,
cons.ideradas as afteraÇÕes postexiores das referidas normas; conforme os critérios e

fro.ãai*.,,ao" a segui-r definidos, objetivando obter a-me1ho! Proposta pâxa: coN?RÀÇÃÔ DE EMPRESA

ESPECTÀLIZÀDA DE TECNOLOGTA DA INEOÁMÀÇÀO PARÀ LOCÀÇÁO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INroRuÀIIZADOS

DE FOLHA DE PÀGAMENTO E ARRECÀDAÇÃO DE TRIBUTOS, LICENÇAS DE SOETÍ']ARES PARÀ ÀTENDER AS

NECESSIDADES DA PREFEÍTURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO.

1.0.DO OBarElo
l.l.constituiobjetodapresentelicitação:coNTRÃÇÃoDEEMPRESAESPECIALIZADADETECNoLoGIÀDA
1;;óR 

";Àó 
pnaa- locaçao E M.ANUTENÇÃO DE STSTEMAS TNEORMATTZADOS DE EOLHA DE PÀGÀMENTO E

ÀRRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, LICENÇAS DE SOFTÍiARES PARÀ ATBNDER AS NECESSIDÀDES DÀ PREEEITURA

MUNICIPAL DE MOGBIRO.
1.2.Àsespêcificaçôêsdoobjetooralicitado,encontram-sedevidamentedetalhadasno
correspondãnte Termo de Referência - Anexo Í deste Instrumento '
1.3.Acontrataçâoacimadescrita.queseráproce§sadanostêrmosdesteinstluÀentoconvocatóIio,
ãspecificaÇôes' técnicas e informaÇões complemêntarês quê o acompanham' quando for o caso'

i,..rliirl.u-"., pela necessidade da dàvida efétivaçáo de sêrviÇo pa!a sup!ir demanda especifica -
CONTBAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZÀDA DE TECNOLOGIA DA INEORMAÇÃO PARÀ LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

SÍSTEMAS INEORMÃÍIZADOS DE EOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS' LICENÇÀS DE SOFTWARES

PARÀÀTENDERASNECESSTDADESDAPREFEITURAMUNICIPALDEMOGEIRo-'consideradaoportunae
j.mprescindivêI, bem como rê.Iêvante nedida de interesse púb1ico; e ainda. pela nêcêssidade de

desênvolvimento de aÇÕes continuadas pa!a a plomoÇão de atividades pertinentês' visando à

maximizaçáodosrecursosemrelaçãoaosobjetivosplogrêmados,obselvadasasdirêtrizêsemetas
definidas nas ferramenta§ de planejamento aprovada§ '

2.O.DO I,OCÀIT E DÀTÀ E DÀ IMPUGNÀçãO DO EDITÀ!
2.1.os envelopes contendo a documentação rêlativa à ploposta de pr:eços ê a habilitaÇão para

ã*ã.rrçao do otleto desta licitaÇão, devêrão ser entrêgues âo Prêgoeiro até as 11:00 horas do

dia03deMaiode2022l,.,o",,a.."çoconstantedopreâÍüulodesteinstrumento'NestêmesmolocaI,
àata e horário será realizada a sessáo púbfi'ca para abeltura dos refexidos ênvelopes

2.2.InformaÇões ou escfarecimentos sobie esta ticitaÇão. seráo prêstadÔs nos horários normais

de êxpedj-entê: das 08:00 as 12:OO hÔlas' E-mail:

l i cl tacaomoge i ro G uo l . com. br/compras ' cotacoes 0outlook ' com '
ã.ã.orurq,.r.i pessoa _ cidadão ou licitante - poderá solicitar esclarecimentos, providências ou

impugnar o ato convocatórià deste certame, se manifestâda por escrito ê dirlgida ao Pregoêiro,

ufà óz ta"i"t dias úteis antês da datâ fixada para recêbimento dâs pxopostas'

2.4.Caberá aô Prêgoeiro, âuxiliado pelos setores rêsponsáveis pela elaboraÇão dêstê ato

convocatório e seus anexos, áecidir so-rre a petiÇão no prazo de ar.é 24 (vinte e quatro) horas,

consideradô da dâta êm que foi devj-damêate lecebido o Pedido'
2,5.e respectiva petiçâo será apresêntada da seguinte forma:



3.0
3.1
3.1
3.1
3.1

3.2
3.2

2 , 5 . 1 . pr:otocol i zando o original, nos horários de expediente acima indi,cados, exclusj.vamente no
sêguj.nte endereÇo: Av, Presidênte João Pessoa, 4? - Cêntro - l'logeiro - PB'

.DOS EI.EMENÍOS PÀRÀ I,ICÍTÀÇJ{O

.Àos participantes, serão fornecidos os sequintes elemêntosi

.1.ANEXO I _ TERMO DE REFERÊNCIÀ _ ESPECIFICÀÇÕES;

.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÔBs;

.3.ANEXO IÍÍ . MODELO DE DECIÁRAÇÂO DE REGULAR]DADE - TABILÍTÀÇÃO;
,4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRÀTO.

.A obtenÇão do Edital podeLá ser fêita da sêguinte foína:

.1.Junto ao Pregoeiro: gratuj.tanentê; ê

. 2. Pelos sitês : www.mogeiro.pb. gov.br/licitacoes; www. tce. pb. gov.br.

{. O.DO SUPORTE LEEÀI
4.1.Esta licitaÇâo reger-se-á pela Lei Federâf no 10.520. de 1? de Julho de 2002 e

subsidiariaaente a Lei Eederal n' 8.666, de 2L de Junho de 1993; Lei Complenentar n' l'23, de 14

de Dezembro de 2006; Decreto Municipal no 016, de 10 de NoveÍüro de 2006; ê legislação peftinênte,
consider.adas as alteraÇÕes posteriores das referidas normas; que ficâm fazendo partês integrantes
deste instrumento, indêpendentê de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOIÀÇ]{O
5.1.O prazo máximo para a êxecuÇão do objeto ola ticitado. conforme suas caractêristicâs e as

necessidades do oRc, e que admite prorrogaÇâo nos casos prevj-stos pela Lei 8.666/93, e§tá abaixo
indj-cado e será considerado a parti! da assinatura do contrato:

Início: Imediêto;
Conclusão: 12 (doze) meses '

5,2,o serviÇo será executado de acordo com as especificaÇões definldas no corrêspondentê Terlno

dê Referência1, anêxo a este instlumênto.
5.3.O pxazo de vigência do correspondente contrato sêrá detêrminado: 12 (doze) meses. considerado
da data de sua assinatula; podendo sêr plorrogado nos termos do Art. 57, da Lêi 8.666/93.
5.4.As dêspesa§ decorrentes do objeto dêste cê!tame, correrão por conta da seguinte dotaÇão:
Recursos eióprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 358/2A2L 02.61g-GABINETE Do PREEEÍTO

O2.O2O-SEC.DE ADMINISTRÀCAO E PLANEJÀMENTO O2.O3O-SEC.DE EDUCÀCAO, CULTURÀ, ESP. LAZER E TURÍSMO

02.040-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS O2.O5O-SEC.DE ÀCAO SoCIAL / EMAS 02.070-SÉC.AGRIC',MEIo
ÂMBTENTE, PESCA E PECU 02.080-SEC.DE TNDUST. COMERCIO É INERÃ ESTRUTURÀ 02. 14 0-SECRETÀRrA DE

ETNANCÀS 3.3.90.39.00.00 OU?ROS SERV.DE TERC.PESSOA lrURlDrCA 3.3.90.40.00.00 sERvrÇos DE TECN.

DÀ INEOMRÀÇÃO E COMUNICAÇAO_P,'

6.0.DÀS COIÍDÍçõES DE PÀRTIC IPAçÃO
6,1.Os proponentes que desejarem participar deste certame deve!ã! êntregar--ao^^ Pregoeiro dois
envelop;s iechados indicandó, rêspectivanente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÀO, devidamente
idêntiticados, acompanhados da resPectiva dêclaraÇão dê cumprimento dos reqúisitos de

habllitaÇão, nos termos definj-dos nestê instn'mento convocatório'
6.2.4 participação neste certane é restrita às Micxoêmpresa§, Emprêsas de Pequeno Porte ê

Equlparados, nos têlmos da legislação vigente'
e.:.Nao poaerao participar os interêssados que se encontrem sob o regime falimental, enplesas

""t.a.r9.i..s 
que não fu;cionen no país, nem êqueles que tênham sido declarados inidônêos para

licitar ou contratar com a Àdministração Pública ou que estejam cumprindo a sanÇão de suspênsão

do direito de licitar e contratal com o ORC'

6.4.Os licitantes que desejarêm enviar seus envelopes Proposta de Prêços ê DocumentaÇão via
postal - com Aviso áe necebimento ÀR -, deveráo remetê-los em tenpo hábil ao enderêÇo constante
ào preâmbulo destê instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - Elaviâno Clebson Araúio. Não sendo

rigôrosamente observadas as êxigências dêste item, o§ respêctivos envelopes não seráo aceitos e

o licitante, portanto, de§considerado para efêito de ParticipaÇão no cêltane'
6.5,Quando observadâ a ocorrência da êntrêga apênas dos envêlopes iunto ao Plegoeilo' sem a

perm;nência dê rêpresentante credenciado na respectiva sessão pública. ficará subentendido que

o licitantê abdicou da fase de lances vêrbais'
6.6.É vedada à participaÇão em consórcio.

?.0.DÀ REPRESENTÀÇÃO E DO CREDENCIÀIIÍENTO

7.1.O Ij-citante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso,

através de um representante, com os documentos que o credêncian a participar deste procedimento

licitató]:io,inclusj-vecompoderespârafÔrmulaçãodêofêrtasefancesvelbais.Cadâlicitante
credenc_ialá apenas um reprê;entante que será o único âdmitido a intervir nas fasês do celtame

na fo,.ma prevista nêste lnsttumento, pàdendo sêr substituido posteriormênte por oLltro dêvidamente

credênciado.
.1 .2.Pa:!a o credênciamento develáo ser aplesentados os seguintes documentos:

f.2.1.Tratando-sê clo represêntantê Iegai: o instrumento constitutivo da êmprêsa oa forma da Lei'
qrrunao for o caso, devidamente registrado no órgáo competente, no qual estejam. expressos seus

;;ã;;;" p.tu exêrcer direitos e as;umir obrigaÇôês em decorrência de taf investidura;
? . 2 . 2 . Tratando-se de proculador: a procuraÇào por instrumênto púb1icÔ ou particular dâ qual

constemosnecessáriospodêrêsparaformularverbalmentê1ancês,nêgociârpreÇos,fi!]nar
declaraÇÕês, dêsistir ou apresentar as razôês de recurso e pratica! todos os demaj-s atos

pêrtinêntes ao certame; aco;panhadê do correspondente instrrmento de constituiÇão da êmpresa,



quando fo! o caso, que coÍnprove os poderes do mandante para a outorga. Na hipótese de procuraÇáo
seja partj.cular deverá ger rêcoDh€cidã a firEa ô! câútôrio do resPectivo sigaatário.
?.2,3.O leprêsentante 1egal e o procurador deverão identificar-sê apresentando documento oficial
quê contenha foto,
i,3.estes documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro - antes do ioícj"o da sessáo pública -
em original, por qualquex procêsso de cópia autenticada por cartórj-o competente, pelo Pregoeiro
ou mêrnbro da Equipe de ÀPoio.
7.4.À náo apresentação ou alnda a incorreção insanávêf de qualquer dos docunêntos de

credenciamento impedirá â participação ativa do representante do licitante no presênte cêrtamê.
Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrênte, apenas perderá o direito a

manifestâr-se nas correspondentes fasês do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeilo recêbêrá
requLarmente do referido concolrente seus ênvelope§, decl-araçÕe§ e outlos elementos necessários
à partÍcipaÇão no certame, desde que apresentados na foma definida nêste instrumento.
7.5.No momênto de abêrtura da sêssão púb1ica, cada licitânte, poi intermédio do sêu representante
devidanente credenciado entregará ao Pregoeiro, em §eparado de qualquer dos envelopes, a seguinte
documentaÇão:

8.0.DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

8.1.4 proposta devêrá sêr aplêsêntada em

sêguintes indj-caçõês no anvêrso:

PRETEITURÀ MUNICIPAL DE MOGE]RO

PROPOS1IA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCÍAL N". AOOT5/2022

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

modelo - Anexo lII; ê
7 . 5. 3. Comprovaçáo de quê o licitante se enquadra nos termÔs do Àrt. 3o da Lei 123106, sendo

considerado microempresa ou emple5a de pequeoo porte e recebendo, portanto, tratanento
difêrênci-ado e simpúficando na forna defj-nida pela legislaÇão vigente' fa1 comprovaÇão poderá

serfeitaatlavésdaapresentaçãodêqualquêrumdosseguintesdocunentos,acritériodo
Licitantê: a) declaração expressa formálmente assioada por: profissional da área coDtábi1,
devidamentê habilitado; b) certidáo sirnplificada êrnj.tida pela iunta comêIciaI da sede do

licitante ou êquivalênte, na forma da legislaÇáo pertinênte, A âusência da refelida declaraÇão

ou certidão §impliricada impedirá a participaÇâo do licitante no presente celtame.
?.5.3.1.o rregoiiro poderá piomover diligência, na forma do Art' 43, § 3" da Lei 8'666/93'
destioada a esclarecer §e o ticitante é, dê fato e de direito, considerado microempresa ou

7 . 5 , 1 . Dectaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II'
? , 5. 2 . Declaração dando ciência de que cumpre plenarÔente os requi§itos de habilitaÇão, conforme

empresa de pequeno porte.
?.6.Quando os enveLopes Proposta de PrêÇos e DocumêotaÇão folem enviâdos via postal' a

docúentaÇão lelacionada nos itens'1 .5.L, '7 .5.2 e ?.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope

Proposta de Preços.

01(uma) via, dentr.o de envêIope lacrado, contendo as

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS dêvêrá conter os sêguintês elêmento§:

S.2.Propostaelaboladaerncon§onânciacornasespecificaÇóêsconstantesdestêi-nstrumentoesêus
elêmentos-Anexor-,empapeltiÍüradÔdaempresa,quandoforocaso'assinadaporseu
reprêsentante legaI, contenaà no correspondentê itêm cotado: discriminaqão e outras

ca;acterlsticas sé necessário, quantidade e valoles unltário e total expressos em algarisnos'
g.3.sêrá cotado lm único preÇo pàra cada itêm, com a utilização dê duas casas dêciÍnais, Indicacão

en contrário êstá sujeita a correçâo observando-se os seguiDtes cr'itériosi
8.3.1.Ealta de digito§l serão acrescidos zêros;
8.3.2.Excêsso de dígitos: sendo o primeilo dígito êxcedente mênor quê 5' todo Ô excesso sêrá

suprimldo, caso cont-rário haverá o arredondamenio do dígito antelior para mais e os dêmaj-s itens
cedentes suprimidos.
4.a Propostã deverá ser redigida em Ilngua portuguesa e em noeda nacionali elâboráda com

arêza? seln altelnativas, tu"l'rá", emendas e/ou entrelinhas' sua§ folhas rubricadas e a úItima
tadaeassinadapeloresponsável,comindi-cação:dovalortotaldapropostaemalgarismos'
s prazos de entrega ou execuçâo, das condiÇões de pagamento' da sua validade que não poderá

r inferior a 60 dias, e outrás infomações e observaÇões pêrtinêntes que o licitante iulgar
cessárias.
5.ExistindodisclepânciaentreoprêçounitárioeovaLoltotal,resultadodamultiplicaÇáo
preÇo unitário peia quantidadê, o preÇo unitário prêvalêcêrá'

o.riàa estarele.ido qru havendo divergência dê preços unitários pala lnn mesmo produto ou

8.
c1
da
do

ne
8.
do
8.
serviÇo, prevalecerá o de menor valor.
g.?.No caso de âlteração nácessária da proposta fêita pelo Pregoêiro e sua Equipe de Apoio,

dêcorrente êxclusivamente de incorreçôeJ ná unidade de medida utillzada. observada a devida

proporcionalidade, beÍn cono na nultiplicaçáo e/ou sona de valores' plevalecerá o valor corrigido'
8.8.À náo indicaÇão na proposta dos prazos de entrega ou êxecução' dâs condições de pagamênto

àu d. s,.,u validade, ficrrá subentenaiào que o licitante aceitou intêgralmentê as disposiÇões do

ato convocatório e, portanto, serão consiáêradas as determinaçôes nêlê contidas para as refelidas
ã"inã".i." não sendá suficiente motivo para a dêsclassificaÇão da proposta'
8-9.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprío modelo fornecido Pê1o ORC' dêsde

que esteja devidamênte preenchido '
8.1o.Nas1icitaçõesparaaquisiçãodemercadoriasopartj.ciPanteindicaráaorigêmdosprodutos
ofêrtados, A eventual falta da ieferida indicaÇão não descfassificará o licÍtante'



L 11. será
8.12. Eica
PENDR]VE.

dêsclassificada a proposta que deixar dê atender as disposiÇôe§ dêste instrumento.
faêuftado ao Iicitante a âpresentação da proPosta tanlcém em mídia, ou seja, êm CD Ôu

9.0.DÀ IIÀB I LITÀÇÃO
9.1.Os documentos necessários à habilitaÇáo dos licitantes, deverão
via, dentro dê ênvelope lacrado, contendo as sêguintes indicaçôês

SEI apresentados em 01 (uma)

no anve rs o:

PREEEITURÀ MUNÍCIPAL DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP,J DO PROPONENTE

0aa15/2022

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÂO deverá conter os seguintes elenentos:

9.2. PESSOA JURÍ DICA:
9,2.1.Prova de inscrj.Çáo no Cadastro Nacional dê Pessoa Juridica - CNP,I.
g.2.2,pro,,ja de inscriÇão no cadastro de contribuintes êstadual ou municipal, relativo à sede do

Iicitantê,
9.2.3,Ato constitutivo. estatuto ou contrato social eÍn vigor, devidamênte registrado, en se

tratando dê sociêdades comerciais, e, no caso dê sociedadês por aÇôes, acompanhado de doc!Àentos
de eleiÇão de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis.
acompanhada dê prova de diretoria êm êxercicio. Dêcreto de autorizaÇão, êm se tratando de êmpresa
ou sociedadê êstrangeira em funcionâmênto no Pals, e ato de rêgistro ou auto.ização para
funcionamento expedido pefo órgãa competente, quando a atividade assim o exigir. Registro
cometcial, no caso de enpresa individual. Bstas exigências náo sê aplicâm ao licitante que,
quando da êtapa de credênciaflento no certame, já tenha apresentado dê forma regular nos termos
do presente instr\rmênto convocatório, a refêrida documêntaÇáo solicitada neste §ubitêm.
9.2.4.Ba1anÇo patrimonlal e dêmonstraÇões contábeis do últino exêrcicio §ocia1, iá exigiveis e

apresentados nâ forna da ]ei, côm indicaÇão das páginas cor!êspondentes do l-ivro diário em que

o mesmo sê êncontra, bêm como apresentaçáo dos competentes termos de abertura e encerramento,
assinados por profissional habilitado e dêvidamentê registlados na junta cornercial competentê,
vedada â sua substituiÇão por balancetes ou balanÇos provisórios. Tratando-se de emplesa
constituída há r0enos de um ano, ou aquela que ainda náo tenha realizado o fêchamento do seu
primeiro ano dê existênciâ no prazo lega1, poderá apresentar o Balaço de Abertura assinado por
profissionaf habj.litado e devidamênte legistrado na junta comercial competente.
i , 2 . 5. Regularidade para com a FazeDda !'ede!a1 - Certidão Nêgativa de Débitos Rêlativos aos

Tlibutos Eederais e à Divida Atlva da Uni-ão.
9.2.6.Cêrtidõês negativas das Eazêndas Estadual e Municipal da sedê do licitantê, ou outro
êquivalentê, na forma da lei .

9. 2 , T . Comprovaçáo dê regutaridade relativa ao Eundo de Garântj-a por Têmpo de ServiÇo - FGTS,

apresentando o respectj.vo Certificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Fêdêral.
9.2,B.prova de inêxistência dê débitos inadimplidos perantê a JustiÇa do trabalhô, mêdiante a

apresentaÇão dê Certidão Negativa de Débitos Trabalhlstas CNDT, nos termos do T1tulo VII-À da

Cànsolidaçâo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n'5,452, de 1'de maio de 1943.
9, 2 . 9 . DêclaraÇâo do licitante: dê cr.xnprimento do disposto no ÀIt. 7o, Inciso xxxIII, da

Constituiçáo Eederal - ArL. 2'7, Inciso V, da Lei 8.666193; de superveniêncla de fato j-npeditivo
no que diz respej"to à participaÇão na licitaÇão; e dê submeter-se a todas âs c1áusulas e

condiÇôês do prêsente instrumento convocatório, conformê modelo - Anexo II'
9.2,1O.Certidão negativa de falência ou concordata expedlda pelo distribuidor da sede do

licitante, no máx.irno 30 (trinta) dias da data plevista para abêrtura das propostas.
9 ,2 . 11. Comprovaçâo de capacidade de desempenho antêrior satisfatório, de atividade igual ou

assemelhadà ao objeto da licitação, fêita através de atestado fornêcido por pe§5oa jurídica de

direiLo púbIico ou privado.
9.2.12.ÀIvará de localização e funcionamento e/ou declaraÇão da Prefêitura do locâ1 da sede da

Eirma, informando que a nesma funciona no êndereÇo mencionado nos documentos'

9.3,Os documentos de Habilitaçâo deverão ser organizados na ordêm dêscrita neste instrumênto,
precedidos por um lndice correspondente, podendo ser apresentâdos em original, por qualquêr
p.o..""o de cópia autenticâda por cartólio competêntê, pelo Pregoeilo ou menblo da Equipe de

Àpoio ou pubficaÇão em órgão da imprensa oficial, quando for o casô. Estando pêlfeitamênte
làgíveis, sem cooter bolrões, rasuras, emendas ôu êntle1inhas, dentro do prazo dê validade, e

enáerrados em envêlope dêvidamentê lacrado e indevassável. Por ser âpenas uma formalidade que

visa facilitar os ttabalhos, a ausência do referldo indice náo inabilitârá o lj-citantê.
g.4.A falta dê qualquer documênto ex-igido, o sêu vencimênto, a ausência das cópias dêvidamênte
autênticâdas ou das vias originais para alltenticaÇão pelo Pregoeiro ou menbro da Equipe de Apoio
ou da publicaÇáo em ólgão na imprênsa oficlal, a apresentaÇão de documentos de habilitaÇão fora
do enwelope êspeclfico, tornará o têspectivo licitante inabj-litado. ouando o documênto for
obtido via Internet sua Iêgalidade será comprovada nos endelêços eletrônicos corlespondentês .

poderá ser utilizada, a critério do Pregoêiro, a docrmentaÇão cadastral de fÔrnecedor, constantê
dos arquivos do oRc, parâ comprovaÇáo dâ autenticidade de elemêntos aprêsentados pefo licitantê,
quando for o caso.

10. O.DO CRITÉRIO PÀRÀ .JUÍ,GÀME}XIO



10.1,Na seleÇão inicial das propostas para idêntificaÇão de quais iráo passar a fase dê lances
verbais e na cfassifj-caçáo fina1, observadas as exigências e procêdinentos definidos nestê
insttumento convocatório, sêrá considerado o clitério de menor plêÇo apresêntado para o

correspondênte item,
10.2.Hàvendo igualdade de valores êntre duas ou mais propostas escritas, e após obêdêcldo o

disposto oo Àrt, 3o, § 2', rnciso 11, da têi 8.666/93, a classifj'caÇão inicj'a1 para a fase de

lances verbais, se fará através de solteio.

11.0.DÀ ORDEU DOS TR,ABÀI,AOS

11.1.para o recebirnento dos envelopes e inicio dos trabalhos será observadâ uma tolerância dê

15 (quinze) rninutos após o horálio fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos enve.lopes,
nenhum outlo será acêito.
lL.2,Declarada aberta à se§são pública pelo Pregoeiro, §erá efetuado o devido credeôciamento
dos intêrêssados, Somente participará ativamente da rêunião um representante de cada licitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar'
Lt.:.o rrao comparecinento do reprêsêntantê de qualquer dos 1j-citantes não impediiá a efetivaçáo
da reuniâo, "".rdo 

q,r", a simples participaÇão neste cêrtame implica na total aceitação de todas
as condições estabelecidas nêste rnstrr'mento Convocatório e seus anexos'
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido plazo para a aprêsentêÇão de documêntaÇão e/ou
substituiÇáo dos envêlopes ou de qualquer êfemento exigido e náo apresentado na leunião destinadá
ao recebimento das propostas de preços.
11.5.O preqoeiro reiefàrá de cadà representante os envelopes Proposta de PreÇo§ e DocumêntaÇão

e a declaráção, separada dê qualquêr dos ênvelopês, dando ciência dê que cuÍnpre plenamente os

requisitos de habilitação.
lt.6.posteriornente abrirá os envelopes Propostas de PreÇos/ rublicará o seu conteúdo iuntamentê
com a sua Equipe de Apoio, confeilndo-ai quanto à validadê e cumprj-mênto das exigênciês
constantes no instrumento convocatóri.o e soLicltará dos licitante§ que examinem a documentaÇão

nefês contidas.
11.7. prosseguindo os trabalhos, o Pregoeilo anafisará os documentos e as observaÇõe5 porventura

formutadas pelos Iicltantes, dando-lhás ciência, em seguida, da classificaÇâo inj-ciaf, j"ndicando

apropôstadêmenolpreçoeaquelasêmvaforessucessivosêsuperioresêmatédezporcento'
relatj-vamente à de menor .ra1or, para cada item cotado. Entretanto, 5e assim julgar nece§sário,
poderá divulgar o resultado numa nova reuniào'
ir.a.Nao havándo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condj.Çõês acima dêfinidas,
seião classifi"uáu" u" nelhores propostas subsequentês, até o máximo de três, quaisquer' que

sejam os prêÇos oferecidos.
ir.s.e^ "àqriau, 

será dado inlcio à êtapa de apresentação de lances vêrbaj"s pelos represêntantês
dos licita;tes inj.cialmentê classificados, que dêve!ão ser folmulados de forma sucessiva, en

valoresdistintosedecrescentês,apartirdoarrto.dapropostademaiorprêÇo.SeÍãorea]izadas
tantas rodadas de lances verbais 

_ 
quantas sê fizerêm necessárias ' Esta êtapa poderá ser

interrompj-da, marcando-sê uma nova s;ssão púb1ica paia continuj.dade dos trabalhos, a critérj-o
do Pregoeiro.
11.10.Íão serão aceito§ lancês com valores ixrisórios, incompativeis com o valor orÇado, e

deverão se! êfetuados êm unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verbal,
quandoconvidadoPeloPrêgoeiro,implicaránaexclusãodolicitanteapenasdaetapadelances
J..lui" pur" o córrespondlnte j-tem cotado e na manutênçáo do últino preÇo aprêsentado, para

efeito de classificaÇão final das p.opostas'
11.11.Dec1arada êncerrada a etapa ;on;etitj-va ê ordenadas às propostas. o Plegoeiro êxamina!á a

aceitabilidade dâ plimeila classificada, quanto ao objeto ê valor' decidiDdo motivadamênte a

resPeito.
11.12.sendoaceitáve]aplopostademenorpreÇo,se!áabertooênvelopecontendoadocunêntaÇâo
de habilitaçâo somente cto ii.it"nt. quê a tivei formrlado, par:a confirmaÇão das suas condiÇões

habilitatórias, constatacto o atenáirnento pleno das exigências fixadas nÔ instrumento

convocatótio, o licitantê será dêclaiado vencedor, sendo-1he adjudicado o !espectivo item,

ãuj"to a""a" certame, após o transcurso da conpetente fase recursal' quando for o caso'

11.13.sêaofertanáoforacêitávêIousêotlcitâotênãoatêndêrasêxigênciahabilitatóÍj"as,
oPlegoelroexamina!áasofertassubseqr]entes,naordemdeclassificaÇão,vexificândoasua
aceitabilidadeeprocedendoàhabititaÇâodoproponente,eassiÍn§ucessivamente,atéaapuraÇâo
áÀ-r à ptopo"au q.," utu.rdu as disposj-çóes do instrumênto convocatório'
11.14.Da xeunião favrar-se-á Àta Circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências

.-q"., a" final, sêrá assi"nada pêIo Pregoêiro, sua Equipe de Apoio ê licitantes presentes'

11.15.EÍn dêcorrêocia au i.i ôo.pr.ne;tar 123l06, a complovaÇão de regularidade fiscaL e

trabafhista das nicroempresas e emprêsas de pêqueno porte somentê será exigida para êfeito de

assinatura do contrato. obsêrvando-se o seguintê procedimênto:
l-1.15.1.Às mÍcroêmplêsas e empresas de pequeno porte' por ocasião da participaÇáo nesta

licitaÇáo, alêverão apresêntar ioda a documêntaÇâo êxigida pâra comprovaÇão de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documêntos enrmerados nêstê instrumênto para êfêito dê

HabiLitação e integrantes do envêlope Documentação, me§mo que esta apresentê alguma restriÇão;

11.15.2.Havendo urq,*u t."i.iião na comptovação da regulãridadê fiscal e. trabalhista' será

ã""ãgotuao o pturo ã. o5 (cincá) dias úteis, cujo termo inlcial corresponderá ao momento em quê

o licitantê for dêclarado .r"rlceao., prorrogáveis por igrlal pêr1odo, a crité.rio do ORC, para a

regularização aa aocu ent.ção,- puátÍlltt'to á'-t p"t(:tltlBtttto Jo débito' ê emissão da êventuais

."itidô." negâti-vas ou positivas com efêito de cêrtidão nêgativa;
11.15.3.A não- rêgu I arl zaçáo da documentação, no prazo aciÃa previsto, implicará decadência do

dirêito à contrataçáo, sem plejulzo das sançôes plevistas no Art' B1' da Lei B'666193' sêndo



fecultâdo ao ORC convocar os licitantes remanescêntes, na ordêm dê classificaÇão, para a§sinâtura
do contlato, ou revogar a licitaçâo.
11.16.Os documentos apleseítados pelos licitantes no Credenciamento e os êlementÔs constantes
dos ênvelopês ploposta dê PreÇos ê Documentação que fotêm abertos, serâo retidos pêl-o Pregoêiro
e anexados ao§ autos do processo, No ne§mo contexto, o envelope DocunentaÇão. ainda lacrado, do

Iicitantê desclassificado ou que náo logrou êxito na etapa competj-tiva que nâo for retirado por
seu representânte lega1 no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologação do
prêsente certane, será sumariamente destruído.

12.O.DO CRISÉRIO DE ACEITÀBIÍ.IDÀDE DA PREçOS

12.1.Havendo proposta ou lance vencedor com vafor para o le§pectivo ltem relacionado no Anexo I
- Terrno dê Referência - Especificações, na coluna código:
12.1.1,Con indlcios que conduzam a umâ plesunÇão relativa de inexequibil idade, pêIo critério
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em ta1 situaÇáo, náo sendo pÔssivel a imediatâ
confirnaÇão, podêrá ser dada ao Iicitantê a oportunidadê de demonstrar a sua exequibilidadê,
sendo-lhê facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preÇos.

conforme parâmetros do mesmo Àrt. 48, 1T, sob pena de desconsi-deraÇão do itêm'
12.2.Sa1iànta-se quê tais ocolrêncj-as nâo desclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o j.ten correspondênte.

13.0.DO§ RECI RSOS

13.1.Dec1arado o vencedor, qualquer lieitante podexá manifestar inediata e motivadamente a

intenÇão de recorrer, observando-ie o disposto no Art' 4o, Inciso XVIII, da Lêi 10'520/02'
13.2,O acolhinento do recurso importará a invalidaÇão apênas dos atos insuscetlvej-s de

aproveitamento,
tj.:.e talta dê manifestaÇão i.nediata ê motivada do licitante importará a decadência dô diteito
dê recurso e a adjudiÇaÇão do obieto dâ licitaÇão pelo Plegoeir:o ao vencedor'
13.4.Decididos os recursos, a áutoridade superior do oRC fará a adjudicaÇão do objeto da

licitaçáo ao proponente vencedor.
13,5.o recursà sàrá dirigido à autoridade superior do oRc, por intermédio do Pregoeiro. devendo

sàr protocolizado o orilinat. nos hoiários normais de expediente das 08:00 as 12:00 hôras,

exclisivamente no sêguinte endêreço: Av. presidente .loão pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

14. O.DÀ HOIioLOGÀçÃO E ÀD.rlrDrcÀç.fo
14.1.Concluído a fase competj'tiva, ordenada às proposta§ aPrêsentadas' analisada a docrmeDtaÇão

de habilitação e obselvados os recur§os porventura interpostos na forma da legislaÇão viqente,
o pregoeirô' êmiti ra relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvido§ no celtame, remetendo-o ã

autoridadê superior do oRc, juntamente com os elementos constitutivos do processo, nece§sário§

à AdjudicaÇão e Homologação da respectiva licitação, quando for o caso'
14.21a autoridadê supêriol do onô poderá, no entanto, tendo en vista sêmpre a defêsa dos

intêresses do ORC, discordar e dej.xar de homologar, total ou parcialmênte, o resul-tado

apresêntado pelo Pregoeiro, revogâr ou considerar nula a LicitaÇão' desde que aplesente a dêvida

fundamentaçáô êxigida pela legislaÇão vlgentê, resgualdados os direitos dos licitantes'

15.0.DO CONERÀTO
is.l.apo" a homorogaÇeo pela autorldade superior do oRC, o adiudicatário se!á convocado para,

dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecuiivos da data de rêcebimênto da notificaÇâo, assinar

o Iespectlvo cont'Iato, quando for o caso, elaborado eÍrr conformidade com as modatidadês permj-tidas

pela iei g.666/93, pode;do o nesmo sofret alteraÇões nos termos definidos pela xeferida norma '

15.2.Náo atendendo à convocaÇão para assinâ! o contrato, e ocorlendo esta dentro do prazo de

validadê de sua proposta, o licitánte pêtderá todos os direitos quê porventurê tenha obtido como

vencedor da l icitação.
15.3.ÉpêrmitidoaooRC,nocasodolicitantevencedornãoconparecelparaassinaturâdocontlato
noprazoêcondiçõesestabelêcidos,convocaloslicitanteslemanêscentês,naoldemde
clas-sificação ê sucêssivamente, para fazê-1o em igual prazo do licitante vencedor'
15.4.o contrato qn" .t 

"r'rtr]álnt 
r'ri. ',e,,ha a ser assinado pelo licj-tante vencedor' poderá ser

altêrado com a de;ida justificativa, unilateralmentê pelo contratantê ou por acordo entre âs

partes, nos casos previ;tos no Art. à5 e será rescindido' de pleno direito' conforme o dlsposto

io" a.t". .1.7, 1A ;79, todos da Lel 8.666,/93; e êxecutado sob o rêgimê de êmpreitada por prêÇo

unitário,
L5.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas nesma§ condições contratuais' os acréscinos ou

supressões que se fÍzerêm .,ãs s"tt'içot, até o respectivo limite flxado oo Àrt' 65' S 1' da Lei

8.666/93, Nenhum acréscimo or, 
"upt.""âo 

poderá exc;dêr o limitê estabêIecido' salvo as supressõês

resultantes de acordo cêlebxado entre os conttatantes'

16. O.DÀA SÀNçôES ÀDMTNT STRÀrrvÀa
16.1.Quem, convocado dentro do prazo dê validade dâ sua proposta' não celebrar o contrato'
dêixar de elrtregar ou apresen;ar documentaÇão falsa exigida Para o certame' ensejar o

retârdamênto da êxecução dê seu objeto, não mantivêr a proposta, falhar ou fraudar na exêcuÇão

do contrato, comportai-se ae rnoao iíiaôneo, dêclarar infoúnaÇôes falsas ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará inpedido dê Licitar e contratar com a Uniáo' E§tados'

Distiito Eederal ou Municipios e, será descrldênciado do sistêma de câdastramento unifi'cado de

FornecêdorêsSICAEdoGovelnoEedeIalêdesistêma§semelhantêsmaotidosPorEstados,Dist!ito
Fêderal- ou Municipios, perá prazo de até 05 (cinco) anos, sem prêjuizo da§ multas previstas

nêste Edita1 e das denals cominâÇões legâls'



16,2.A recusa injusta em deixar de cumpril as obligaÇôes as§umidas e pIêceitos legais, sujêitará
o contratado, garantlda a prévia defesa, às seguintes penalidades prevista§ nos Alts. 86 e 87,

da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora dê 0,5t (zero vírgula cinco pot cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execução do

otl.to oru contratado; c - multa de 1Ot (dez por cento) soble o valor contratado pêIa inêxêcuÇáo
tolal ou parcial do contrato; d - simultâneamente, qualquêr das penalj-dadês cabiveis
fundamentadas na Lei 8.666,/93 e na Lêj' L0.520/A2.
16.3.Se o valot da multâ ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo dê 15 (quinzê) diâs
apósacomunicaçãoaocontratado.se.áautomaticamentedescontadodaprimeilaparcêIado
pàganento a que o Contratado vier a fazêr jus, acrescido de iuros moratôrios de 1? (um po!
tento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente'
16.4.Após a apticaÇão dê quaisquer das penafidades plevistas, rêalizal_Se-á comunicaÇão esclita
ao Coniratado, e publicado na irnprensa ôfiaiut, excluldas as penalidades de advertência e multa

de mora quando for o caso, constándo o fundamento lega1 da Punição' informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente'

17.0.DÀ COUPRO\IÀÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBTUEIÍTO DO OB'JEIO

17.1.Executada a presente coàtrataÇão e obsêrvadas as condiÇões de adimplemento das ob!igaÇões
pactuadâs, os protedimentos ê prazos para recêbêr o seu objeto pêIo oRC obêdêcêrãÔ' confoImê o

taso, à disposiçôes dos Arts. ?3 a f6, da Lei 8'666'/93'

18. O.DO PÀGÀ},IEÚTO
18.1.0 pagamênto será realizado mediantê processo rêgular ê êm observância às normas e

procedim;nios adotados pelo oRC, da seguintà naneira: Pala ocolrer no prazo dê tri'nta dias'
contados do periodo dê adimplenento.
1g.2.O de§êrüo1so náximo ao periodo, não será superior ao valor do !êspectivo adimplemento, de

acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso' e senprê em conformidade com a

disponibilidade de reculsos financêilos '
1g.3,Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pêndentê de liquidaçáo qualquêr obrigaÇão

iirrur,..l." quê lhe for 1niost", em virtudê de penalidade ou lnadimplência' a qual poderá ser

compensada com o pagalnento pêndentê, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquêr natureza'
iá.a,wo" casos d; ãventuais atrasos de pagamento flos teflnos dêste instrumento, ê desde que o

Contratâdo não tenha concorrido de alguma formê pata o atraso, será admitida a compênsaÇão

financeira,devidadêsdeadatalimitefixadapaxaopagamentoatéadatacorrespondenteao
efetivopagamentodapalce}a.osêncalgosmoratóriosdêvidosemrazãodoatrasonopaqamento
serâo caicirlados con utilizaÇão da seguintê fórmula: EM = N x vP x 1' ondei EM - êncalgos

rnoratôrios; N = número de dias entre a àata prevista para o pagameoto e .a do efetivo paganento;

Vp = valor: da parce]a a ser paga; e I = inàice de compênsaÇão financej'ra' assim aputado: I =

(Tx + 100) -i 365, sendo TX : pàrcentual do IPCÀ-IBGE acumuLado nos últimos dozê mesês ou' Da

sua falta, um novo indice adotádo peto Governo Eederal que o substitua. Na hlpótêse do referido
lndicê estabelêcido para u 

"t^p.n"uça" 
financeira venha a ser extinto ou dê qualquer forma não

possa mais sêr utilizâdo, será adotado, em §ubstituiÇáo' o que vier a ser determinado pela

legislação entâo erÍI vigo!.

19. 0.DO RE"ÀJUSràIlENlo
19,1.os preÇos contratados são fixos e irreaju§táveis no prazo de um ano'

19.2.Dentro do p.azo de vigência do contrato e mediante solicitaçáo do Contratado' os preÇos

poderãosoflerreajusteapósointerregnoder]mano.namesnaproporÇáodavariaÇãoverificada
no IpCA-IBGE acumulado, tomando-se pJr base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta,

exclusivamente para as obrigaÇôes iniciadas ê cÔncl-uldas após a ocorrência da anualidade'
19.3,Nos reajustes sufsequetites ao primeiro, o interregno minimo de um ano selá contado a partir

dos êfeitos financeiros do últiÍno reaiu§tê'
19.4.No caso de atraso ou náo ai.rurgáção do lndice de reajustamento, o contratante paqará ao

contratado a importância calculada-pêla ú1tima variaÇão conheclda, liquidando â difêrenÇa

correspondente tão loqo seja di-vulgàdo o indice definitivo. Eica o contratado obrigado a

up.ã"untu, rdêmória de cálculá referenie ao leaiustamento de preço§ do valor remanescente' sênprê

quê estê ocorrêr.
19.5.NasaferiÇõêsfinais.oindicêutilizadoparareajusteserá'obrigatoriamentê'odefinitivo'
19.6.ca§oolndiceestabelecidopalaleajustamentovenhaaserextintooudequalquerformanão
possa mais ser utilizado, s.ta'uaotaao, êm substituiÇáo' o quê vi-er a ser dêterminado pê1a

Iegis Iaçáo enEào em vigor'
19.7.N4 ausência de previsão legal quanto ao indice substituto' as partês elegerão novo indice

oficial. para reajustamênto do freço do valor remanescênte' por meio de têrmo aditivo'
19,8.o reàjuste poderá ser realizado Por apostilamentÔ'

20.O.DÀS DTSPOSTçôES GER.ÀIS

20.1.Não será devida uo" ptopo,'e"t"s pela elabor'aÇão e/ou apresentação de documentaÇão relativa
ao certalne, qualquer tipo dê indênizaçãÔ'
20,2.Nênhu.,na pêssoa fisiCa, aj-nda que crêdenciada por proêuração 1egal, poderá reprêsentar mais

dê uma Licitante.
20.3.4 presente licitaÇão somente pode'á vir a sê! rêvogada por razões de interesse púb1ico

decolrente de fato supervenientê devidamente comprovâdo' ou anulada no todo ou em parte' por

ilegalidade, de oflcio ou 
-pot''ptot'otução de terc;iros' mediante palecer escrito ê devidamente

fundamêntado .



2O.4.Caso as datas previstas para a realizâçáo dos eventos da presente .LicitaÇão sejam declaradas
feriado e não havendo ratificaçáo da convocaÇáo, ficam transferido§ automaticamente pala o
primeiro dia útif subsequente, no mesmo locaL e hora anteriormente prêvistos.
20.5.O ORC por conveniência administrativâ ou técnica, se resêrva no direito dê paralisar a

qualquer têmpo a execução da contrataÇão, cientificândo devidêmente o Contratado.
20.6.Decairá do dirêito de impugnar perante o ORC nos ternos do presente instrumênto, aquele
quê, tendo-o aceitado sêm objeÇão, vênha a apresentar, depois do julgâmênto, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótêse em que ta1 comunj.cado não terá efeito de recurso.
20.?.Nos valores apresêntados pelos licitantes, já deverão esta! incluldos os custos com

aquisiÇão dê material. mão-de-obra utilizada, impostos, encargos. fretes e outros que venham a

incidir sobre os respectivos preÇos.
2O.8.As dúvidas surqidas após a apresentâção das propostas ê os casos onissos neste instriumento,
ficarão única e exclusiva$ente sujeitos a interprêtação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo

ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitaÇáo, a promoÇão de diligência
destinada a êscIarêcêr ou a complementar a instruÇáo do procêsso'
20.9.paÍa dirimir contlovérsias decorrentes deste certamê, excluído qualquer outro. o foro
competente é o da Comarca de Ítabaiana.

Mogeiro - PB, 06 de Abril de 2022,

FI,AVTÀNO CLEBSON ARÀÚJO
Pregoeiro oficial



ESTÀDO ôÀ PÀRJAÍBÀ
PRETEITURÀ MUNICIPAI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LTCITÀÇÀO

ÀIIEXO I -

TERMO DE

PREGÁO PRXSENCI N' N" OOOLS/2O22

REEERÊNCIA ESPECI FICÀÇÕES

1.0. DO OB.rErO
1.1. Constitui objeto desta lici-taÇão:
INFORMAÇÃO PARÀ LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO

ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, LICENçÀS DE

MUNICIPÀL DE MOGEIRO.

CONTBÀÇÃO DE EMPRESA ESPEClA],IZÀDÀ DE TECNOLOGIÀ DA

DE SlSTEMÀS INFORMÀTIZADOS DE EOLHÀ DE PAGÀMENTO E

SOETWÀRES PÀRÀ ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURÀ

2.0.,lusrrFrcATÍvÀ
2,l.Considerando as necêssidades do oRc, tem o plesente termo a finalidade de definir,
e adequadêmente, os procedimêntos nêcessálios para viabilizar a contrataçáo em te1a.
2.2.4s carâcteristicês ê êspecificaÇÕes do objeto ora licitado são:

técnica

12 ME

e Empresas dê

CODIGO DI SCRIMINÀÇÀO

Contrachequê Online: O Software ;ealiza, com !o!a1 eficacia, os cálculos:
lsalariais, incluindo adiantamento, férias, controle de empréstimos
consignados, primeira e segunda parcela do 13" saIários, rescisÕes,
realuites e folhâs extras. Todos os procêssanentos sáo gerenciados por
totes que facifitam a administraÇão dos vafores financeiros da fofha' o
sistemi de EIILissão de Contrachêques online, tem como objetivo,
dlsponibillzar os colnprovantes de rêndimentos dos selvidorês 'rsândÔ 

âl

red; nundial de computâdores (internet) e convergindo êm uma única soluÇão
tecnológica eficiência, comodldade, segurança e eficácia'
Possibilita o controfe de toda a arrecadação dos municípios, tais como:

IPTUr ITBI, entre outlosT facilitando o plocesso de recolhimênto de

tributos. Tanrlcém oferece a possibilidade de integrar o sistêma dê nota
fiscal eletrônlca. Portal do contribuinte: Ê o serviÇo dÍsponibilizado

UNIDÀDE
MÊS

OÚÀNTIDÀDE PE
i2 ME

1

MES
2

lpe]as prefeituras onde o contribuiDte pode coosultar seus dados constantesi
irro caãastro de contribuintes, bem como visualizar suas dêc1araçÔes e'

paganentos de tributos efetuado, autenticação dê notas fiscais utilizando
io óncOoe, negociaÇão de dívidas e celtidôes negativas de débito'

ee - earriciiaçao Excl;siva MEIEPP: Art. 48, Í, dà Leí 72j/OG

2.3.Para o item con a indicaÇão "ME" a participaÇão é excLusiva a Microêmpresas
Pêqueno Portê, nos termos da fêgislaçâo vigente'

3. O.OBRIGÀÇõES DO CONIRÀÍÀDO
3.l.ResponsabiIizar-se por todos os ônus e obrigaçóes concêlnentês à legislação fiscal, civil,
tributá;ia e trabalhista, ben como por todas as despesas e compronissos assumido§, a quaLquer

títufo,peiantesêusfolnecedoresoutercêirosemra2ãodaêxecuçãodoobjêtocontratado.
3.2'substituir,alcandocomasdêspesa§decolrentes.osmateriaisouserviçosqueapresentarem
atteraÇões, deter.ioraçÕes, inperfeiÇôes ou quaisquer irregula!idades discrepantes às exigência§
do insirumento de ajuste pactuâdo, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamênto '

3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇâo, salvo medlante prévia
e expressa autorizaÇáo do Contratante'
3.4'Manter,duranteavigêociadocontlatoououtrosinstrrrmentoshábeis,emcompatibilidade
comasobriigaçÕesassumidas,todasascondiÇõesdêhabilitaÇãoequalificaçãoexigidasno
.espectivo pioau""o licitatólio, aprêsentando ao Contiatante os documento§ necêssários, sempre

que solicitado.
3.5.Emitii Nota Eiscal correspondente à sêde ou filial da êmpresa que apresentou a documentaÇáo

na fasê de habil itaçáo.
3.6.Bxêcutar todas as obrigaÇóes assrmldas com observância a melhol técnica vj'gente, enquadrando-

sê, rigorosamênte, de.ttrá dos preceitos lêgais, nolmas e especificaÇões técnicas
correspondentes .

4.O.DO CRIúRIO DE ÀCEITÀBÍLIDÀDE DE PREçOS

4.1,Havendo proposta ou lance vencedor com val-or para o respêctivo j"tem relacionado acima' na

coluna código:
4.1.1,con indlclos que conduzam a uma prêsunÇão rêIativâ de inexêquibil idadê ' pelo critério
dêfinido no Art. 48, rr. da Lêi 8.666/93, em tal situação' não sendo possívêl a imediata
confirmaÇão,podêráserdadaaolicitanteaoportunidadededemon§tralasuaexequibi].idade,
sêndo-fhe facultado o prazo dê 03 (três) dias útêis para comProvar a -viabilidadê dos preÇos'

conforme parâmetros do mesmo Àrt' 48, II, sob pêna de de scons i' der:aÇã o do item'

0



4.2.Salienta-se que tais ocorrências não descfassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apeoas o itêm correspondente '
4-3.ôs lancês verbais serão efetuados em unidade monetária nacional.

5.0.}.{ODELO Dà PROPOS

5.1.É parte integran
IÀ
te destê Terno de Referência o model-o de proposta de prêços correspondente,

apresentar a sua proposta no próprio mode.Lo fornecldo, desde que seja
do, confonte faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

podendo o licitan
devidamente pre

G1 L IMÀ
SECRETÁRIO

/



ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
PRE EE ITT]R.A MI'NÍCIPÀI DE MOGEIRO

COMTSSÀO PERMAIIENTE DE LICITÀÇÀO

PROPOSTÀÀ}IEXO 01 ÀO TER}IO DE BTFERÊNC!À

PREGÂO PRESENCIAL N' OOO 15 /202 2

PROPOSTÀ

RrF. ! PREeÀO PRESENCTÀ! X" oooL5 /2022

oBJETo: CoNTRAÇÀo DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TECNOLOGIA DA ]NPORI{ÀÇÃO PÀRÀ LOCAÇÁO E MÀNUTENÇÃO

DE STSTEMÀS INEoRMATIZADoS DE FoLHÀ DE PÀGAMENTO E ARRECADÀÇÃO DE TRIBUTOS, LICENÇAS DE SOPTWARES

PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREPEITURA MUN]CIPAL DE MOGEIRO'

PROPONENTE :

Prêzados Senhores,

Nos termos da lj.citaÇáo em eplgrafe, apresentamo§ proposta conforme abaixo:

DI SCR]MINÀÇÃO UNIDÀDE QUÀ]{IIDÀDE PREÇO UNIT. PREÇO

total
uindo

MESeque Online: O Software reafiza, com
os cálculos salariâls, inc I

diantamento, féllas, controle de emprêstimos,

s
T

onsignaclos, Plimeira ê segunda parcela do 13

aIários, !escisôes7 reâjustês e folhâs extras

ta o controle de toda a arrecadaÇão dos

odos os processamentos são gerenciados por lote
qu

disponibilizar os comp! ovantes de !endimentos do
mundial cle computado!e

te cnol óg

1

--.,i
12

s

e facilitân a adninistração dos valore
finânceilos da folha. o sistema de Emissão de,

Con tracheques online, tem como objetivo
s

servidores usando a lede
(internet) e convergÍndo en uma única soluÇáo,

ica eficiência, comodidade, seguranÇa e

MÊS2

facilitan

débito.

VALOR TOTAL DA PROPOSTÀ R§

PRÀZO - ftem 5, 01

PAGAMENTO - Itetn 18.0.
VALIDÀDE DÀ PROPOSTA - Item 8.0

iPossibili
inunicÍpio s, tais como: IPTU, ÍTBI, entre outros,

do o ptocêsso de recolhimento dê tributos.
Também oierece a possibifidade de lntegrar o s.istema
ide nota fiscaf eletrônlca. PortaI do Contribuinte:
É o serviço disponrbilizado pêfas prefeiturês onde
o contribuinte podê consultar seus dados constântes
.ô cadastro de contribuintes, bem como visualizar
suas declaraçóes e pagamêntos de tributos efetuado,
autênticação de notas fiscais ritilizando o QRCODE,

negociação de dívidâs e certidões negativâs de

dê

CNPJ

de

I

L

Rêsponsávef



I'OLHA O1l02

ESTÀDO DÀ PÀ.R,ÀIBÀ
PR.EFEITURÀ MI'NICIPÀÍ, DE MOGEIRO

COMISSÂO PER}GNENTE DE LICITÀÇÀO

À}IEXO II - PREGÀO PRESENCIÀÍ, NO OOOIS/2022

MODELOS DE DEC],ARÀÇÔES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOO15/2A22
PREFEITÚRÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

3.0-DECLARÀÇÁodesubneter-seatoda§ascláusulasecondiçôesdocorrespondentêinstrumênto
convocatório.

1.0 - DECLÀRAÇÃO dê cump.imento do disposto no Art. ?o, Inciso xxxIII, da cr - Art. 2?, Inciso
v, da Lêi 8.666/93,

o proponente acima qualificado. sob penas da Lei ê em acatal[ento ao disposto no Àrt. 70 inciso
xxxrri au constitui"Çâo Eederal, Lei 9,854. de 2? de outublo de 1999, declara nâo possuir em 5eu

quadro de pêssoâI, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturDo, perigoso ou

insalubre e nem menoles de dezesseis anos, em qualquêr trabalho; podendo êxisti! menores, a

partir de quatorze anos, na condiÇáo de aprendi.z na forma da legislaÇão vigente'

2.0 - DECLARÀÇÃO de superveniênciâ de fato impeditivo no que diz lespeito a participaÇão na

conformê exigência cootida na Lei 8.666/93, Atl... 32, S2o, Ô ploponênte acima quallfiCadO, declara
não have!, ulé 

" 
p..""rrt. data, fato lmpeditivo no que diz respeito à habilitaÇão/pârticlpaÇáo

na presente fj-citãÇão, nâo Se encontranáo em concordata ou estado fa.limentar, estândô ciente da

obrigatoriedade dé infonnar ocorrênciês posteriores. Ressalta, ai-nda. não estêr sôfrendo
pênaÍidade dê declaraÇão de idonêidadê no âÍüoito da ad.'ninistraçâo ['edêra1. Estadual, Municipal
;u do Distrito fêdera1, alcando civil e criminalmentê pela presentê afirmaÇão.

o proponentê acima qualificado dêc1ara ter conhecimento e

.""paati.ro instrumento convocatório e submeter-se as condi_Ções
acêitai todas as ctáusulas do
nê1e êstipul-âdas.

Locaf e Dâta

NOME /ASS ÍNATURÀ,/ CARGO

Represêntantê legal do proponênte.

OBSERVÀÇÃO:
AS DECLARAÇÔES DEVERÃO SER ELÀBORÀDAS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, OUANDO FOR O CASO



FOLHA 02 / A2

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO OOO15/2022
PREFEITURA MUNICIPÀL DE MOGE]RO

PROPONENTD :
CNP!':

4.0

Local e Data.

DECLARÀÇÃO de elaboraÇão independeúte de proposta'

(identificaÇão completa do rêpresentante do Iicitãnte), como represêntante dêvidamente
constituido dê (idêntificaçâo completa do licitaDte ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consórcio) , para fins do disposto no item ?.5.1. do Edital do Pregão Presência1 no

ooo75/2022, dec.Larâ, sob as penas da Iei. em espêcial o art. 299 do Côdigo Penal Brasileiro,
que :

a) a proposta apresêntada para participar do Pregão Prêsêncj.al no 000L5/2022 foi elaborada de

ma,ei;a indêpêndentê pelo licitante, ê o contêúdo da proposta não foi, no todo ou em parter
dirêta o indiretanente, infornado, discutido ou recêbido de qualguer outro participante potencial
ou de fato do pregão presencial n" OOO|5/2022, por qualguer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenÇâo de apresentar a proposta elaboradá para Participar do Pregão Prêsênciâ1 n"
OOO15/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potêncial ou

de fato do Preqão Presencial n' 00015/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) quê náo têntou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, j-nfluiI na decisão de qualquêr
out; participantê p;tencial ou dê fato do Pregão Presência] n" OO0l5/2022 quanto a participar
ou não da refêr:ida licitação;

para palticipêr do Pregão PresênciaL n" 00A15/2022
indiretamente, comunicado ou di§cutido com qualquêr
Pregáo Presenclal n" AA075/2022 antes da adjudicação

e)queoconteúdodapropostaaple§entadaparaparticj.paçãodoPregãoPresênciafrl"0001.5/2022
não foi, no todo ou êm parte, dirêta ou indiretamente, discutido ou lecebido de qualquer
integrante da Plefêitula Municipât de Mogeilo antes da abertula oficial das propostas; e

f) que está pfênamente ciente do teor e da extensão desta declaraÇão ê que dêtém plenos poderes

e informações Para firmá-la.

d) quê o contêúdo da proposta apresentadâ
não sê!á, no todo ou em parte, direta orl
outro participantê potencial ou de fato do
do ôbieto da referida licitação;

NOME,/AS S INAT IRÀ,/ CARGO

Reprêsêntante legâ1 do proponentê

OBSERVAÇÃO I

AS DECLÀRÀÇÔES DEVERÃO SER ELÀBORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CÀSO'



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFTITUB,À MUNICIPÀL DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITÀÇÀO

À§EXO rrl - PREGÂô PRESENCaÀ! N" 00015/2022

MODELOS DA DECLARÀÇÀO DE REGUI,ARIDADE - TIAB.LLITAÇÃO

REE.: PREGÃO PRESENCIÀL N" OOOI5/2A22
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

Local ê Data.

NOME /ASS INATURÂ/CARGO
Reprêsentante legal do proponente.

OBSERVAçAO:
A DECLAÁAÇÃO DEVERÁ SBR EIÂBORADA EM pAPEL IIMBRÃDO DO LICITAN1E, QUÀNDO FOR O CÀSo.

PROPONENTE
CNPJ

1,0 - DECIÂRAÇÃo DE REGULARÍDÃDE para habilitaÇâo previsto no Art' 4o, Ínciso vrr, da Lei
70 .520 /02 .

o proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4o, lnciso vII.
da'Lei 10.520102, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitaÇâo exigidos
no respectlvo instrumento convocatório que lêge o certâme acima indicado '



\
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ESTÀDO DÀ Bà
PRE FE IET,R,À MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

conrssÃo eERMÀNENTE or lrcrreçÀo

ÂNExo rv - pRtcÂo PRE9ENC!À! N" 00015/2022

MINUTA DO CONTRÀTO

ppceÀo pnaseNc:ÀL N" ooo15/2022
PROCESSO ADM]NlSTRÀTIVO N. PP OOO15/2022

CoNTRÀTO No: ..../...-cPL

residente e domiciliêdo oà ....r
Carteira de Ideotidade

TERMO DE CONTBÀTO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A PRIFEITURA
MoGElRo E ., PARÀ EXECI.]ÇÃO DE SERVIÇO CONFORME

NESTE INSTRUMENTO NÀ FOR}4À ABAIXO:

Pefô presênte instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av'
presidente .Toâo pessoa. 4? - Centro - Mogeiro - pB, cNpJ no 08.866.501/0001-67, nestê ato
Iep!êsentadapeloPrefêitoAntonioJoséFelleira,Brasileiro,solteiro,Empresalio,Iesidentee
domiciti-ado rrà sitio Pintado dê cima, 138 - Àrêa Rural - MogeiÍo - PB, cPF no 840'199'644-91'
carteira de Identidade n" 3360118 SSPPA, doravante simpfesnente CoNTRÀTANTE, e do outro lado

'', CNPJ no '' "'''" neste ato representado

MUNÍCTPÀL DE

DlSCRlMTNÀDO

dec i di ram
condiçôes

por ....
CPF n' .,
as paltês contratantes assinar o Presentê

n" . . . ., doravante sir0pfesnente coNTRÂTÀDo,
contrato, o qual se rêqerá pelas cLáusulas e

seguintes i

CIÁUSuI,À PRI}.{EÍB,À - DOs EONDIüENTOS :

Este contrato decorre da ticitaÇâo modalidade PIêqâo Presêncial n' 00015/2022, processada nos

texmos da Lei Federal- n" 10.520, dê 1? de Julho de 2oo2 e subsldiariamente a Lêi Eederal Do

8.666,de21de,Iunhode1993;Lêicomplementainol23'de14deDezembrode2006;Decreto
ttunicipal n. 016, de LO de Nove(üro d,ê 2OO6; e legislaçáo pertinente, consideradas as alteraÇões
postêriotes das rêferj-das normas.

C iUSULÀ SEGONDÀ - DO O8.]ETO:

o Drêsente contraEo Eem Por objêLo:
INioRMAÇÃO PARÀ LOCAÇÂO E MÀNUTENÇÀO

ARRECÀDAÇÁO DE TR]BUTOS, LICENÇAS DE

MUNICIPAL DE MOGEIRO.

O sêrvj,Ço deverá se! êxecutado rigolosamente de acordo com as condições expressas neste

instnnnêntorpropostaapresentadarespêcifj'caÇôestécnicascorrespondentês'processode
licitaÇão rnodalj.dade pregáo presencial n" ooo15/2022 e instruções do contratante, documeotos

esses que ficam fazendo partes intêglantes do presentê contrato' indepêndentê de transcriÇão; e

sob o iegine de êmpreitada por pleÇo uoitário'

CIÁUSUÍ.À TERCEIRÀ - DO VÀI,OR E PREÇOS:

o valor total dêstê contrato, a base do preÇo Proposto, é

CONTRÀÇÃO DE EMPRESÀ ESPECÍALIZADA DE TECNOLOGIÀ DÀ

DE SISTEMÀS INEORMÀTIZADOS DE FOLTIA DE PAGAMENTO E

SOFT!íARES PARÀ ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFE]TUBÀ

de R$

cúuSULÀ OUÀRTÀ . DO REÀ,JUSTÀI,ENTO EM SENTIDO ESTRITO;

Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano'

óãni.o'ao prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, o§ prêÇos poderão

sofrer reaiuste após o intêlregno de um ano, na mesma proporção da variâção vêrificada no lPCA-

IBGE âcumulado, tomando-sê po, bu"a o mês de apresêntaÇâo da respectiva proposta, exchlsivêmente

pãr. ur o».iq.çÕês iniciadas e concluldas após a ocorrência da anualidade'
Nos reajrlstes subsequentês ao plimeiro, o intelregno minimo de um ano selá contado a parti! dos

efeitos financêiros do úttimo reajustê'
No caso de atraso ou nao aivuiqaçal do índice de rêajustamento, o contlatantê pagará ao contratado

.-i.úfa""iu calculada pela-úitima variaÇão conhecidê, Iiquidândo a diferença colrespondentê

táo logo seja divulgado o lndice definj-tlvo' Eica o Contratado obrigado a aprêsentar memória de

aàfaofá ,afá.ar.rte aã reajustamento de preÇos do valor remanescente, sêmple quê este ocorrer'
Nas aferiçôes finais, o lodice utilizaào para reajuste sêrá' ob!Ígatoriamênte ' o dêfinitivo'
caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou dê qualquel foÚna não possa

maisserutilizado,seráadotado.erosubstituiçao'oquevieraserdeterminadopelalegislação
êntão em vigor.
Na ausêncj.a dê prêvisão legal quanto aÔ Lndice substituto' as partês e1êge!áÔ novo índj-ce

oflcial, para reajustamerrto áo pitço do valor remanescêntê' por meio de têrmo aditivo'



O reajuste poderá ser rêalizado por apostifamênto.

cúüsrrl.À eurl(rÀ - DÀ DorÀÇÃo;
As dêspesas correrão por coota da seguinte dotaÇão, constante do orçamento vigênte:
Recursàs próprios do Municipia de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 358/2A21 02.g1g-GABINETE Do PREFEITO

O2.O2O-SEC.DE ADMINÍSTRACAO E PLÀNEJAMENTO O2'O3O-SEC.DB EDUCACAO, CULTURÀ, ESP. LÀZER E TUR]SMO

02.O4O_SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS 02.OsO_SEC.DE ACÀO SOCIAL ./ E!!ÀS 02.07O-SEC.AGRIC.,MEIO
AMBTENTE, PESCA E PECU 02.08o-SEC.DE INDUST. COMERCTO E INFRÀ ESTRUTURÀ 02 . 14 o-SECRXTARIA DE

FINANCAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA 'IURIDÍCA 3.3.90.40.00.00 SERVIçOS DE TECN'

DÀ INEOMRAÇÃO E COMUNTCAÇÃO-PJ

CTÁUSuIÂ SE:TIÀ - DO PÀGÀUENEO:

o pagamênto sêrá efetuado rnêdiante prQcesso rêgular
adotados peto Contratante, da seguinte maneira: Pala
do periodo dê adimplenento.

clÁusuÍ,À SúTIIA - DOS PR,AZO9 E DÀ VIGÊNCIÀ:
os prâzos máxj-mos dê inicio de êtapas de execução ê dê
admitem pnolrogaÇão nas condiÇôês e hipóteses p!êvistas
abaixo indicados e seráo considerados da assinatura do
a - Inicio: Ímediato;
b - Concfusão: 12 idoze) meses.
A vigência do presenle contrato sêrá determinada: 12

assinalura; podendo ser prorrogada no§ terÍnos do Àrt'

ê em obselvância às normas ê plocedimêntos
ocorrer oo prazo de tr-inta dia§, contados

concfusáo do obi eto
no Art, 57, § 1', da
Contlato l

orâ
Lei

contrâtado, quê
8.666l93, estão

(doze) meses, considerada da data dê sua
57, da Lei 8.666/93.

ctÁusuLÀ oÍtÀ\rÀ - DÀs oBRrcÀçõEg Do corI:rRATÀlÍlE:
a-EfetuaropagamêntolelativoaexecuÇãodoserviçoefetivamenterealizado.dêacoldocomas
respectj.vas cláusulas do plesente contrato;
b - proporcionar ao Contlatado todos os meios oecêssários para a fiel execuÇão do serviÇo

contratado;
c-Notificarocontratadosobrequalquerirrêgulalidadeencorltradaquantoàqualidadedo
serviÇo,exercendoanaisamplaecomplêtafiscalizaÇão,oquenãoeximeocontratadodêsuas
responsabili.dades contratuais e legais;
d - Designar representantes com ailibuiÇôês de Gestor e Eiscal deste contrato. nos termo§ da

nôrma vi;êntê, especiafmentê para acompaohar e fiscalizar a sua êxêcuÇâo' respectivamellte '
perinitid; a contrataÇão de terieiros pa;a assistêncj.a e subsídio de informaÇÕes pertinentes a

essas atribuiÇÕes.

crÁvsur.A NoNÀ - DÀ§ oBRrGÀçõ8s Do coNTRAlÀDo:
a - Exêcutar devidamentê o sêrviÇo descrito na Cláusula colrêspondênte do prêsênte contlato,
dentlodosmelhoresparametrosdequalidadeestabelêcidospalaoramodeatividadêIelacionada
ao objeto contratual. com observância aos prazos e§tipulados;
b-Responsabilizar-seportodososônuseobrigaÇõêsconcêrnentêsàlegislaÇãofiscal'civi1'
tributá;ia e trabalhista, bem co,nô por todas as despesas e complomissos assumidos, â qualquer

tltu1o, pexante §eus fornecedores o; terceiros em !azãg da execução do objeto contratado;
ã j ,."tá. preposto capacitado e idôneo, acej"to pelo Cantratante, quando da êxecução do contlato,
que o rêpresente integlalmentê em todos os sêus atos;
á _ germitir e facilitar a fiscalizaÇão do contratante dêvêndo prestar ôs informes e

êsclarecimêntos solicitados;
e - será responsávêl pêlos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes

desuaculpaoudolonaexecuÇãodocontrato,náoêxclulndoou]:eduzindoessaresponsabilidadê
a fiscalizaÇão orl o acompanhalnento pelo órgão interessado;
i - Nao .eaát, transferir ou subconiratai, no todo ou em parte' o obieto dêste lnstrumênto' sem

o conhecimento e ê devida autorização expressa do Contratantê;
g - llanter, durante a vigência do contrato, em conpatibilidade com as obrigaçÕes assumida§'

Éodu" as condiÇôe§ de habj"iitaÇáo e quâl-j-ficaÇão exigidas no respectivo processÔ licitatório'
apresentando ao Contratante os documentos necessárj'os' senpre que solicitado'

cI.Áus(,IÀ DúcüÀ - DÀ Àr.ÍEaÀÇÁo E RrscrsÁol
Bste contrato poderá ser atierado con a dêvidâ justificativa, unilaterafmentê pê1o contrataotê
ou por acordo entre as parte§, nos ca§os previ§tos no Art' 65 e será rescindido' de pleno

airêlto, conformê o disposto nos Àrts' '1'1 | '78 ê 79, todos da Lei B'666193'
O Contratado fica obrigado a êceitâr, nas mêsmas condições contratuais, os acréscimos ou

§uplessõesquesefizeremnossexvlços.atéole§pectivolimj-tefixadonoÀrt.65,s1.daLei
a,666/93. Nenhun acréscimo ou supres;ão podêrá êxceder o liniite êstabelêcido, sâ1vo as suprêssõês

re§ultantes dê acordo cel-ebrado ent!e os contratantes'

CLÁUSuIÂ DÉCTi'A PRII,@IRÀ - DO RECEBIYENTO:

Executado o presente contlato ê obsêrvadas as condiÇôes de adimplêmento das obrigaÇÕes pâctuadas,

os procedimentos e prazos para receber o sêu objeto. pelo Contratantê obedece'áo' conforme o

àu"à, a" disposições dos Arts. 13 a 16, da Lêi 8'666/93'

cUiI,sULÀ DÉCI}A SEG-ÍJNDÀ - DÀS PENÀIIDÀDES:

Arecu§aj-njustaemdêixardecumprira§obrigaÇôesassumidasepleceitoslegais,sujeita!áo
Contratado, garantida a prévia detesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts' 86 e 87' da

Leí 8.666/93t a - advertênci;; b - mutta de úra de O'5* (zêro vírgula cinco por cênto) aplicada



sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrêga, no inlcio ou na execuÇão do objeto ora
contratado; c - multa de 1Ot (dez por cento) sobrê o valor contratado pela inexecução total ou
parcial do contrato; d - si.multanêamente, qualquer das penatidades cabÍvei§ fundamentadas na
Lei. 8,666/93 e na Lêi :.0.520/02.
Se o valor da multa ou j.ndenizaÇáo devida não fox recolhido no prazo de 15 dias após a ÇomunicaÇão
ao contratado, 5erá automaticamente descontado da primei!a parcêIa do pagamênto a que o
contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1* (uln por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado iudicialmente.

crÁugur.À Dácr}rÀ EERCETRÀ - DÀ coMPENsÀÇÃo FrNÀNcErRA:
Nos casos de eventuais atrasos de paqamento nos termos deste instnmento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇâo financeira.
dêvida desde a data limite fixada para o pagâmento até a data correspondente ao efêtivo pagamento
da parcela. Os encargos noratôrios devidos en razâo do atraso no pagamento serâo ca1cu1âdos com

utilizaÇãodaseguintefórmula:EM=NxvPxÍ.onde:EM=encalgosmoratórios;N=númerodê
dias entre a data prevista para o pagamento e a do êfetivo paqamento; vP : valor da palcel.a a

ser paga; e I = lndice de compensaÇão financeira, assin apurado: 1= (Tx + 100) i 365, sendo Tx

= peicLntual do IpcÀ-ÍBGE acumulado nos últimos dozê mêses ou, na sua falta, um novô indice
adàtado pelo Governo Eederal que o substltua. Na hipótese do !eferido indice estabelecido Para

" "o*p".ri"ção 
financeila venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,

se.á idotado, êm substituiÇão, o que viêr a ser dêterminadô pela legisLâÇáo entâo êm vigor.

CIÁUSUI,A DÉCüÀ QUABTÀ - DO FORO:

Para dirimir as questõês decorrentes destê contrato, as
ltabaiana.

partês elegêm o Foro da Comarca dê

de

E. por êstarem de pleno acordo, foi lavtado o prêsente contrato en 02(duas) vias, o qual vâi
assinado pelas parte§ e por duas testemunhas '

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATADO


