
ESTÀDO DÀ
PREEEITURÀ MONICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

EDITÀI. Licitação
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MODAL]DADE: PREGÂO PRESENCTÀL

TIPO I MENOR PREÇO

Órgão Realizador do certamê:
PREFEITURA MUNICÍPAI DE MOGEIRO

Av. PRESTDENTE JoÂo PEssoÀ, 4? - cENTRo - MoGErRo - PB.

cEp: 583?5-OOO - E-maili licitacaomogeiroguol, com. brlcornplas. cotacoes @outlook. com

32667033.
Te1.: (83)

Observação:
Cêltaoo r€atlito à ParticiPaÇão dê Micro€DPlêaâ8,
termos da legislaÇão vigentê.

EDprêsas de P€quêno Portê ê Equj.Parados, no§

o órgáo Realizador do certame aci-ma quallficado. inscrito no cNP,, 08.866.501/0001-6?, dolavante
danoDinado risplesoent€ ORC, torna púb1ico para conhêcimento dê qúantos possam interessar que

fará realizar atlavé§ do Pregoeiro Oficial as§e§sorado por sua Equipe de Apoio, as 08:30 horas
do dia 17 de Maio de 2022 no êndereÇo acima indicado. licitaÇáo na modalidade Pregão Pre§encial
n" aaa\8/2022, tipo menor preÇo. ê o fornêcimento rêalizado na forma parcelada; tudo de acordo
com êste instnmento e em obsêrvância a Lei Eederal no 10.520, de 17 dê Julho de 2002 e

subs idiâriamente a Lei Federal no 8.666, de 21 de .lunho de 1993; Lei Complementar n'123, dê 14

de Dezemlcro de 2oo6; Decrêto Municipal no 016, de 1o dê Noveíüro de 2006; e legislaçáo peltinente.
considêradas as alterações posteriorês das refe!j"das norllla§i conforme os critérios e

procêdimentos a seguir definiàos, objêtivando obter a melhor proposta para: CoNTRÂTAÇÃO DE

EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÀTERIÀL ELÉTRÍCO PÀRÃ PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO'

1.0 .DO OBarErO
1.1.Consti-tui objeto da presênte licitaÇão: CoNTRATÀÇÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ FORNECIMENTO DE MÀTERIAL

ELÉTRICO PARÀ PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO.

1.2,4s especificaçôes do objêto ora licitado, enconttam-sê devidamente dêtalhadas no

corrêspoDdente Termo de Rêferência - Anêxo I destê Instflmento '
1,3,A contratação acima dêscrita, que sêrá processada Dos termos deste instlumento convocatóri"o,
especj.ficaÇões técnicas e intormaçôes cÔmplementares que o acÔmpanl..am, quaodo for o câso,

lu"tifica-i.r pela necessidade da devida efetivaÇão de compta para suprir demanda espêclfica -
óoNTRÀTAÇÁo DE EMPRESA PARÀ FoRNECIMENTO DE MAIERÍAL ELÉTRICO PÀÂA PREIEITURÀ MUNICIPAL DE

MOGEIRO -, considexada oportuna e imprescindivel, bem como relevante nedida de intelessê púb1ico;
e aindâ, petâ necessj-dade de desênvolvimênto de ações continuadas paIê a pl:omoÇáo dê atividades
pertinentes, visando à maximizaçâo dos rêcursos em relação aos obietivos plograrados, observadas

às diretrizes e netas definida§ nas ferrarnentas de planejamento aprovadas '

2.O.DO LOCÀÍ. E DÀ8À E DÀ rMPrrGNÀçÂO DO ED!EÀ!
2.1.os enveLopes contendo a doclmentaçáo relativa à proposta de preços e a habilitaÇão para

execuÇâo do olleto desta ticitaÇâo, devêrão ser entlegues ao Pregoeiro até as 08:30 horas do

dia 1.7 de MaLa de 2022, no endereço cÔnstantê do prêâÍÚculo deste instrumêoto. Nêste mêsmo loca1,
data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos envefopes.
2'2.InformaçõêsouêsclarecimentossobreestalicitaÇão,selãoprestadosnoshoráliosnortnais
de expedieote: das O8:OO as 12:00 hÔras' E-mail:
l-icitacaomogeiroGuol . com. br/compras . cotacoes Goutlook ' com '
2.3.Qualquerpêssoa_cidadãooulicitante-poderásolicitalesclaIêcimentos,providênciasou
l-rnputnar 

-o 
att convocatóriô deste certamê. se manifestada por êscrito e diriqida ao Plegoeilo.

atL õZ (aois) dias úteis ante§ da data fixada pala recebiÍnento das propo§tas'
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboraÇão deste ato
convocatólio e seus anêxos, decidir sobxe a pêtiçâo no prazo de aLé 24 (vinte e quatlo) horas.
considelado da data eú que foi devidamente recebido o pedj'do'
2-5.4 !espectiva pêtiÇão sê!á apresentada da seguintê forma:
2 . 5. L. protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamênte no

seguinte êndereçô: Av. Prêsidentê João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB'

3.0
3.1
3.1

.DOS ELEMANTOS PÀR,A I,ICITÀÇ,{O

.Aos participaútes, sêrão fornêcldos os sêguintes elementoa:

.1.ÀNEXO I . TERMO DE REEERÊNCIA - ESPECIEICAÇÕES;



3.1
3.1
3.1
3.2

3.2

2.ANEXO II - MODELOS DE DECLÀRÂÇÔES;

3.ANEXO III - MODETO DE DECI,ÀRAÇÁO DE REGULARIDADE - HABILITÀÇÃO;
4.ANEXO IV - MINUTÀ DO CONTRÀIO.
A obtenÇão do Edital Poderá sex feita da seguinte forma:
1,.lunto ao Pregoeiro: gratuitamentei ê

2.Pelos sites: !r}]r{.mogeiro.pb.gov.br/llcitacoes; wur^'.tcê.pb.gtov.br.

{.O.DO SUPORÍE LEGÀT
4.1.Esta licitaÇão reger-se-á pêlâ Lei Eederal no 10.520, de 1? de Jufho de 2402 e

subs idiariamentê a Lei Eederal n" 8,666, de 21 de .Iunho de 1993; Lei Complemêntar n'123, de 14

de Dezemlro de 2006; Decreto Municipal n' 016. de 10 de Nove(üro de 2006; e lêgislaÇão pertinente,
consideradas as alteraçôês posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantês
deste instrumento, independente de transcriÇão.

5. O.DO PRÀZO E DOTÀçÀO
5.1.O prazo náximo para a execuÇâo do objeto ora licj.tado, conforme suas caractêrlsticas ê as

necêssidades do oRC, e que admitê prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93' está abâj'xo
indicado e será considerado a partir da emissáo do Pedido de compla:

Entrega: 5 (cinco) dias.
5.2.0 fornecimento setá êxecutado de acordo com as especificaÇões dêfinidaa no correapondente
Termo de Referência1, anexo a este instrumento. Na hipótese do referido termo náo êstâbelecer o

Iocal para a entrega, observada a denanda e opoltunidade, essa será feita na sedê do ORC ou en
uma das unj-dades administrativas, pol ele indicada, que compôe a sua estrutura operacional'
5.3.O prazo de vigência do correspondênte contrato será determinado: até o final do êxêrcício
financêiro de 2022, considêrado da data de sua asslnatula.
5.4.As despesas decorlentes do objêto deste cêrtame. corrêrão po! conta da aeguinte dotaçáo:
Recursos Próprios do Municipio dê Mogeiro: LEI MUNICÍPÀL 358/202L 02.010 GÀBÍNETE Do PREFEITO

02.o2o sEc DE ADMINISTRAÇÃo E PIÁNEJAI..íENTO 02.O3O SEC. DE EDUCÀÇÃO, CULTURÀ, ESP, LÀZER E TURISMO

02.040 SEC. MUNIcIpÀt DE sAUDE/nls 02.050 sEc. DE ACAO socIAt/FMAs 02.060 sEc DE IND' COM. coMPRÀs

E TRÀNSPORTES 02.070 SEC. AGRIC. MErO AMBIENTE, PESCA E PECU 02.080 SEC. DE TNDUST. COMERCTO E

INTRÀ ESTRUTURÀ 02.140 SECRETÀRIÀ DE F'INÀNCAS 3.3.90.30'OO'OO MÀTERIAI DE CONSUMO

6.0.DÀS CO!ÍDIçÕES DE PÀRTIC I PÀÇÃO

6.1.Os proponentes quê desejarem participar deste cêrtame deverão entrêqar ao Pregoêiro dois
envetopàs iechados indicando, respêctivamentê. PRoPosTÀ DE PREÇos e DocUMENTÀÇÃo, devidamente
identiiicados, acompanhados da respectiva declaraÇão de cumprj-Ínento dos requisitos de

habilitação, nos termos dêfinidos nêste instru.Ínento convocatóxio.
.2.A participaÇão neste certame é !estrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e

quiparados, nos termos da legislaÇáo vigênte.
,3.Náo poderáo participar os interessados que se encontrem sob o regime falimenta!, empresas
strangeiras que não funcionem no país, nem aquefes que tenham sido dêclarados inidôneos para
icitar ou contratat com a Àdministração Pública ou que estêjam cumprindo a sançáo de suspensáo
o direito de licita! e contratal com o oRc'
.4.Os licitantes que desejarêm enviar seus envelopes Proposta de Preços e DocumentaÇáo via
ostaf - com Aviso de Recebirento AR -, devêráo remetê-los em tempo hábil ao êndereÇo constante
o prêâmbulo deste instlumento, aos cuidados do Plegoeilo - Flaviano Clebson Àraújo. Não sendo
igãrosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes Dão sêláo aceitos e

licitante, portanto, desco§sidelado para êfeito de palticipaçáo no cêrtame '
.5.Ouando observada a ocortência da entrega aPenas dos envelopês junto ao Pregoeiro, sêm a

ermanência de lepresentante credenciado na Ie§pectiva sessão púbtica, ficará subentendido que

ticitante abdicou da fase dê lances verbals.
.6.É vedada à pa!ticipação em consórcio.
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?.0.DÀ REPBESENEÀÇãO E DO CREDENCIÀI'IENTO

7.1.O licitante deverá se apresentar, para cledenciamento junto ao Pregoêiro. quando for o caso'

através de um leprêsentantê, com os docrmento§ que o crêdenciam a participaÍ destê plocedimento
licitatório, inclusive com podêres para formulaÇão de ofertas e lances vêrbais. Câda licitante
credenciará apenas um xepre;entante quê será o único admitido a intervir nas fasês do certame
na forma pxevista neste instrumento, podendo se! substi.tuldo postêliormente por outlo devidamente
crêdênciado,
?.2.Para o credeociamento deverão ser apresêntados os seguintes docrmentos:
7 ,2 . l. . rlatando-se do representante legâf: o in§trumento constj-tutivo da emplesa na forma da Lei,
quando for o caso, dêvidamênte r:egistrado no órgâo colnPetente, no qual êstejam explesso§ seus

ioderes para êxêlcer direitos e assumir obligações em decorrência dê tal invêstidura;
,.2.2,Tratando-se de procuradol: a plocuraÇáo po! instrumento público ou particular da quaf
constem os nêcessá!ios podêres para formular velbalnentê lancês, negocia! preços, firnar
declalaÇões,dêsistilouapreaentâIasrazõesdêlecursoepraticartodososdemaiSatos
pertinentes ao certamê; acompanhada do collespondente instlumento de constituicáo da enprêsa,
quando for o câso. quê compro;ê os poderes do mandante para a outorga' Na hipótese dê plocuraçáo
seja particular dewàrá eer rêconh€cid! a f,ir!!! eú cartórLo do rêst ectivo aignatálio.
l.á.3.O representante 1eqal ê o plocurador deveráo identifica!-se apresêntando documênto oficial
que contênha foto,
i.3.eutu" documentos devêrão sêr entregues ao Pregoeiro - antes do início da sessão pública -
êm original. por qualquer processo de cópia autenticada PoI cartório competente. pelo Pregoeilo
ou memblo da EquiPe de APoio.



7.4.À não apresentação ou êinda a incorrêção insanávêl de qualquer dos dôcrmêntos dê

credenciamento impêdirá a partícipaÇão ativa do represêntante do licitantê no presêntê cêrtamê.
Esta ocorrência não inabilitará sumariamênte o concorlentê, apenas pêrderá o direito a

manifêstar-sê nas corrêspondentes fases do processo licitêtório, Pala tanto, o Prêgoeiro lêcêbêrá
requfarmente do referido concorrente seus envelopes, declaraçÕes e outros elementos necessários
à participação no cêrtame, desde quê êpresentados na fÔrma dêfinida neste instrumento.
7,5.No momênto de abeltura da sessão púb1ica, cada licitante, por intermédio do seu representantê
devidamente credenciado entregará ao PlegoeiIo, em separado dê qualquer dos envefopês, a seguinte
documentâção l
? . 5. 1. DeclaraÇão de EtaboraÇão Independênte de Proposta - Anexo II'
7 . 5. 2 . Declaração dando ciência de quê cumprê plenamente os requisitos de habilitação, conformê
modefo - Anexo III; e
7 . 5 , 3 , CompiovaÇão de que o licitante sê enquadra nos telmos do Àrt. 3" da Lei 123/06, sêndo
considerado mrcroempresa ou empresa de pêqueno polte e Iêcêbendo, portanto, tratamento
diferenciado e simplificando na foma definida pêIa lêgislaÇâo vigênte. TaI comprovaÇão poderá
sêr feita através da apresentação de qualquer um dos sequintes documentos, a critério do

licitante: a) declaraÇâo êxpressa fotmalmente assinada por profissional da área contábi1,
devidamênte habilitado; b) certidão simplificada enitida pela junta comêrcia1 da sede do

licitante ou equivalente, na forma da leqislaÇâo pertinente. Ã âusência da referida declalaÇão
ou certidão simplificada impedirá a paiticipaÇão do licitantê no plesênte certâmê.
7.5,3.1.o rregoeiro poderá promover diligência, na forma do Ãit' 43, § 3'r da Le\ B'666/93,
dêstinada a esclarecer se o Iicitantê é, dê fato e de direito, considerado microempresa ou

emprêsa de pequêno portê.
7 . 6. Quando os envel-opes Proposta de Preços e DocumentaÇào folem enviados via postal, â

documentaÇão rêIacj.onada nos itens '1 .5.1, 7 .5.2 e ?.5,3 deverá ser apresentada dentro do envelope
Proposta de Preços.

8.0. DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS
g.1.À proposta devetá sêr aptesêntada em 01(uma) via, dentro de envelopê lacrado, contendo as

seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
pRopos1À DE PREÇOS - PREGÂO PRESENCTAL N". aa01_8 /2022
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá contêr os sêquintes êlementÔs:

B.2.proposta elaborada êm coosonância com as espêcificaçôês coostantês deate instrumênto e aeus

e.Lementos - Anêxo I -, em papel tiÍrbrado da empresa, quando foI o caso, assinada por seu

representante 1ega1, contendo no correspondente item cotadoi discriminação, malca e/ou modelo e

ouiras caracteiísticas sê necessário. quantidade e vâ1ores unitálio ê total êxpreasos em

âlgarismos.
e.ã.Sera cotado um único preço para cada item. corn a utilização de duas casas dêcimais. IndicaÇão
em contrário está sujeita a correÇão observando-se os sequintês critérios:
8.3.1.8a1ta de digitos: sêrão acrêscidos zeroa;
B.3.2.Excesso de àigitos: §endo o primeiro digito excedentê menor que 5, todo o excêsso sêrá
suprimido. caso conúário haverá o arredondamento do dígito antêrior pala mais e ôs dêmâis itêns
êxcedentês suprimidos.
g.4.Ã quantidade mlnima de unidades a §er cotada, por item, nâo develá se! inferior a 100t da

êstimativa detalhada no corrêspondente Termo de Referêocia - Ãnêxo I. DisposiÇão em contrário
não descla§sifica automaticamentê a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado.
8.5.4 Proposta deverá ser redigida em 11ngua portuçruêsa e en moeda nacional' êlaborada com

c1aÍêza, iem alternativa", ru"rr-a", emendas ê/ou entrê1inhas. Suas folhas rubricadas ê a última
datada e assinada pelo rêsponsáve1, com lndicaÇão: do valor total da proposta em algalismos'
dos prazos de entrega ou e;ecução, das condiÇôes de pagamento, da sua validade quê não poderá

ser 
-inferior a 60 dias, e outr;s informaÇões e observaÇõe§ peltinêntes quê o licitante julgar

nêcessárias,
B,6.Existindo discrêpância entre o prêço unitário e o valor totâ1, Iesultado da multiplicaÇáo
do preÇo unitário pela quantidade, o preÇo unitário prevalecerá'
B.?.Eica estabelecido quê havêndo divergência de preços unitários para un mesmo produto ou

serviÇo, prevafecerá o de menor va1or.
B.g.No caso de alteraÇão necessária da proposta fêita pel-o Plegoeiro ê sua Equipe dê Apoio,
dêcorrente exclusivâmente de incorreções nà unidade de nedida utilizada. observada a devida
proporcional-idadê, bem como na multiplicaÇâo e/ou soma dê valolês, prevalecelá o valoI corligido.
ã.g.e ,]ao indicaÇâo na proposta dos prazos de entrêga ou execuÇão, dês condições dê pagamento

ou de sua validade, ficará 'subentenaiào que ô licitante acêitou integralmente as disposiÇões do

ato convocatório ê, portaoto. serão consiàeradas as determinaÇôes nêIe contidas para as rêferidas
êxigências não sêndo sufj-cientê motivo para a descfassificaÇâo da proposta'
8.1ó.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modêlo fornecido pelo ORC' desde

que êstej a devidamente preenchido.
8'11.Nas1icitaÇõesparaaquislÇãodemêrcadoriasoparticipanteindlcaráaorigendospxodutos
ofêrtados. A êventual falta da rêfêrida indicaçãÔ nâo dêsclassificará o licitante.
8.12'serádesclassificadaapropostaquêdeixaldeatenderasdisposiÇôesdestêinstrumento'
8.13.Eica facultado ao liciúnt; a apiesentaçáo da proposta taÍüém êm m1dia, ou seja, êm CD ou

PENDR]VE.



9.U
9.1

.DÀ IÍÀBI',I TÀÇÀO

.Os documentos necessários à habi.LitaÇâo dos Iicitantes, devêrão ser apresentados em 01 {uma)
via, dentro de ênvê1ope 1âcrado, contendo as segu.intês indicaçÕês no anvelso:

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEÍRO

DOCUMENTÀÇÂO _ PREGÃO PRESENCIAL NO

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTB

ooatg/2022

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÁO deverá contêr os sêguintes elemêntos

9.2
. PESSOÀ JURÍDÍCA:
.1.Prova de inscriÇão no cadastro Nacional de Pessoa Jurldica - CNP.I.

,2.ptova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual. ou municipal, relativô à sede do

licitante.
9.2.3.Ato constitutivo, êstatuto ou contrato social en vigor, devidamente registrado, en sê

trâtandô de sociêdades comelciais, e, no caso dê sociedades por ações, acompanhado de documentos

de êIeiÇão de seus administradores . InscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociêdade§ civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio. Decreto de autorizaÇão, em sê tratando dê emplesa

ou sociedade estrangeira en funcionamento no Pals. e ato de regj-st!o ou autorj.zaÇão pa!a
funcionamento expedido pelo órgáo conpêtente, quando a atividade a§5im o exiqir. Rêgi§tro
comercial, no caso de empresa individual. Estas exigência§ náo se aplicam ao Iicitante que,

quando da êtapa de credentiarnento no certame, já tênha apresentado de forma regular nos termos

áo pr"""r.rt" instrumento convocatório, a rêferida documentaÇão solicitada neste subitêm'
g,2.a.aa.Lanço patrimonial e demonstraÇõês contábeis do último êxêIcício social, iá exigiíveis e

apresentado; nà forma da lei, corn indicação das páginas cotrespondentes do fivro diálio en que

o mesmo se encontra. bem cono apresentação dos competentês terno§ de abertula e encellamento,
assinados por plofissional habiiitado e devidamente registrados na junta comêlcial competente,

vedada a iua substituição por balancetes ou balanços provisólios. Tratando-se de empresa

constituida há nenos de um áoo, ou aquela que ainda náo tênha realizado o fechâmênto do §eu

prj.mêilo ano de êxistência no prazo J'egal, poderá aPlesental o BalaÇo de Abêrtura assinado por

profissional habilitado e devidamente reqistrado na junta conercial competente '
! ,2 . 5. negutaridadê para con a Fazenda Fedelar - certidão Negativa de Débitos Re1âtivos aos

Tlibutos Fedêrais e à Divi-da Ativa da União'
9.2'6.Cextidõe§negativasdasFazenda§EstadualeMunicipaldasededollcitante,ououtro
equivalente, na forma dê 1ei.
9.2 . ? . conprovaçâo de regulalidade rêlativa ao Eundo de Galantia por Tempo de selviÇo _ EGTS,

apresenta;do o respectivo certificado de Regularidade fornecida pela caixa Econômica Federal.
9.2.g,prova de inexistência de débltos inaáinplidos pelantê a llustiÇa do Trabalho, mediante a

apresentâÇão dê Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT' nos terhos do Tltu1o VII-A da

ConsofidaÇão das Leis do trabalho, aprovada pê1o Decrêto-Lêi n'5'452' de 1'de naio de 1943'

9. 2 . 9 , Deciaração do licitante: de cumprirnento do disposto no Art' 7o' Ilciso xxxIll' da

constituiÇãoEederal_Arl.2-tItncisov.daLei8.666/93;desupêrveniênciadefâtoinpeditivo
no que diz lespeito à participaÇáo na licitação; ê de subnêtêr-se a todas as c1áusulas ê

condiÇões do prãsente instrlLnênto convocatório, conforme modelo - Anexo Ir'
9.2.1ó.Certidão nêgativa dê falência ou concoldata expedida peto distlibuidÔr' da sede do

licitante, no náxino 30 (trinta) dias da data prevj-sta para abêrtura das propostas'
9. 2 , 11. ComprovaÇáo de capacidade de dêsempenho anterior satisfatório' de atividade igual ou

assemelhada ao objeto da IicitaÇão, feita àtravés de atestado fornecido por pessoa iurídica de

di!êito públ ico ou Privado.
g.2'1.2.Alvatá'delocafizaÇãoefuncionamêntoê/oudêc]-alaçãodaPrefeituladolocaldasedêda
Firma, lnformando que a mesma funciona no endereÇo nencionado oos documentos '

g.3.osdocumentosdeHabi}itaçãodeve!âoseroxganizadosnaordêmdêscritalresteinstlumento,
pràcediaos por u,n lodice correspondente, podenáo ser aPlesêntados em original' por qualquer

i.o""""o de cópia autenticada pár cartóriJ Çolnpetente' pêIo Pregoeiro ou membro da Equipe de

ipoio o,., publitação 
"^ 

o.qáo àa irnprensa oficlal. quando for o caso' Estando perfeltarnente

iãgrrui", 
-sem 

conter borróás, tu""u1, êmendas ou entlelinhas' dentxo do Prazo dê validade' ê

êncerrados em envelopê devidamente lacrado e indevassáve1. Por ser apenas uma fornalidade que

visá facilitar os trabatnos, a ausência do rêfêrido índice não inabilitará o licitântê'
9.4.À falta de qualquer docrmento exigido, o seu vencimento' a ausência das côpias dewidaaênte

autenticadas ou das viaa oriqinais par; autenticaÇáo pelo Pregoeilo ou membro da Eguipe de Apoio

ou da publicaÇáo êm órqão na- irnprerisa ofj-ciaI, a aplêsentaÇáo de documentos dê habilitaÇão fora

do envelopê espêc1fico, ao.rruiá o respectivo ticitante inabilitado. ouando o documento for
obtido via rnternet sua tegalldade seiá corÂplovada nos endeleÇos efetrônicos corlêspondentes '

"oáã.a ".t 
util"izada, a c.iÉé.io do Pregoeiro, a doc\rmêntaÇâo câdastral de fornecedor' constânte

dos arquivos do oRC, para 
"o^p.o,ut"o 

dá autenticidade de elementos âpresêntados PeIo licitante'
quando fo! o caso.

10. O.DO CRTTÉRIO PÀRA 
"I'I.GÀI{ET([O10.L.Na se1êÇáo iniciaf aas propostas pala idêntificaÇão de quais ilão Passa! a fase de lancês

velbais e na classi.ficaçao finaI, ob!ervadas as êxigências e procedinentos dêfinidos nêste

j.nstn]lnênto convocatórlo, será considêrado o critério de menor preÇo aprêsentádo pala o

correspondêntê item.



10. 2 . Havendo igualdade de valores
disposto no Art. 3o, § 2'. Ínciso
lances vêrbais, se fará atravé§ de

entre duas ou mais
I1, da Le j- 8.666/93,
sortêio.

propostas escritas, ê após obedecido o

a classificaÇão inicial para a fase de

11.0.DÀ ORDEM DOS TRÀAÀIJIOS
11.1.para o rêcebinento dos envefopes e inlcio dos trabalhos será observada uma tolerância de

15 (quinzê) minutos após o horário fixado, EncêlIado o prazo pala rêcebimento dos envêfopes,
nênhum outro será acei.to.
11.2.Dec1arada aberta à Sessão pública pelo Plegoêiro, será efetuado o devido clêdênciamento
dos interessados. somente participârá ativamentê da reunião um rêpresentantê de cada licitante,
podendo, no entanto. ser assistida por qualquer pessoa que §e interes§ar'
ir.:.o nao comparecj.mento do repÍesentantê de qualquer dos licitantes não lmpedirá a efetivação
da reunião, 

""rrdo 
qr", a simples participaÇão nestê certamê impticê na total aceitaÇâo de todas

as condiÇóês estabêlecj.das neste Instrumênto Convocatólio e sêus anexos'
11.4,Dm nenhuma hipótese será concêdido prazo pala a apresentaÇâo de docr.mentaÇão e/ou
substltuiÇáo dos envelopês ou de qualquer êlemento exigido e não ap!êsentâdo na reuniáo destinada
ao recebimento das propostas de preÇos'
11,5.o prêgoeiro rê;ebêrá de cada representantê os envelopes Proposta dê PrêÇos e Documentação

e a declaràÇao, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre pl"enamente os

rêqu.i s itos de habilitação.
ll.6.posteriormente abri!á os envelopes Propostas de PreÇos, rubricará o seu conteúdo juntamente

colll a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cump!imento das exigências
constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que êxaminem a documêntação

neles contidas.
11.7. prosseguindo os trâbalhos, o Pregoeilo analisará os documentos e a5 obselvaÇóes porventura
formuladas ;elos licitantes, dando-fhes ciência, em seguida, da classlficaçáo inicial, indicando
a ploposta de meno! prêÇo e aquelas êm vafores sucêssivos ê superiorês em até dez Por cento,
relativamentê à de mênor valor; para cada iten cotado. Entletanto, se assim iulgar necessário,
podêrá divulgar o resuftado numa nova reunião'
if.g.t{ao havéndo para cada item llcitado pelo Ínenos três propostas nas condiÇões acima definidaa,
serão classificadas as mê1holes propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que

sejam os preÇos oferecidos.
tt.S.fm sàguiaa, será dado inicio à etapa de aplêsentaÇáo de lances verbais pelos represeotantes
dos ]i.citantes inicialmênte classificados, quê devêIão sef formulados de forma sucêssiva. em

valorêsdistintosedecrescêntes,âpartildoautoldaPfopostademaiolpreço.sêrãorêa]izadas
tantas rodadas de lances vexbaj-s quantas §e fizeren necessáxias. Esta etapa poderá ser
interxompida, marcaDdo-sê ultla nova sessâo púbLica paxa continuidade dos trabalhos, a critério
do Pregoeiro.
11.10.úão se!ão aceitos lances con valores irrisórios, inconpatlvej-s com o valor orçado, e

dêve!ão ser êfêtuados em unidade monetária nacional, À desistência em aplesêntar lance verbal.
quandoconvidadopeloPregoeilo,implicaránaexcfusãodolicitanteapenasdaetaPade].ancês
.ierbais para o córrespondente item cotado e na manutençáo do último preço apre§entado, pala
efeito de classificaÇáo final das propostas.
11.11.Declarâda encerlada a etapa competitiva e ordenadas à§ plopo§t45, o Pregoeiro êxâminará a

aceitabilidade da primeiia classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo mÔtivadamênte a

11.12.Sendo aceitável a proposta de menor p!eço. será aberto o envelope contendo a documêntaqão

de habilj-taÇão somentê do úcitante que a tiver formulado. pala confirmaÇão das suas condiÇões

habilitatórias. Constatado o atenàimento pleno das exigências fixadas nô instrumênto
convocatólio, o licitante será declarado vencedol, sendo-1he adjudicado o !espectivo iten,
àtrj"ao a""au certane, aPós o transcurso da competênte faae recursal' quando for o ca§o'

11.13.Se a oferta não for aceitável ou se o Iicitante náo atênde! as exigência habilitatórias,
oPregoeiroexaminaráasofeltas§ubsequentes,naordendeclassificaÇáo'verificandoasua
acêitJbilidâdê e procedêndo à habilitação do proponênte, e assim sucessivamente. até a apuração

de r]ma proposta que atendâ as disposiÇôes do instrumento convocatÓÍio '
11,14.Dâ têunião tavlar-se-á Ata circunstanciada, na qual seráo registrada§ todas as ocorrências
ã qr-r., 

"o 
final, será assinada pelo Prêqoeiro, §ua Equj-pe de Apoio e 'l-icitantês presentês'

11.15.En decor!êncj-a aa lel ôornplene;tar 123,/06, a comprovaÇáo de regularidâdê fiscal e

trabalhista das microemplêsas e êmplêsas dê pegueno porte somente será êxigida Para efeito de

assinatura do contrato, obselvando-se o seguinte procedirnênto:
11,15.1.Às microeÍtpresas e empresas de pequeno poxte. por ocasiáo da Participaçáo nesta

ticitaÇão, deverão apresentar toda a docuhêntaçáo exigida para cÔmprovaÇão dê regufaridadê
fiscaletrabalhista.clentrêosdocrrmentosenumeladosnesteinstrurnentoparaefeitode
Habilitação e integrantes do envelopê Docr..mentaÇáo. mesmo que esta aplesente algr'ma restriÇãoi
11.15.2.HavendoatgumarêstriÇãonacomprovaÇãodaregularidadefiscaletlabalhista,será
assêgurado o pruro â. 05 (cinco) dias úteis. cujo termo i.nicial côrresponde!á ao momeoto em que

o li;itantê for declarado vencedor, prorrogáveis por igual pêriodo, a critério do oRC, para a

rêgularizaÇâo da clocumêntaÇão, pâganênto àu parcelamento do débito' e êmissão da eventuais
..itidÕ." nêgativas ou positivas com efeito de certldáo negativa;
11.15.3.Ànão-regulârizaÇãodadocrmêntaÇão,noprazoacimaprevisto,inlplicaládecadênciado
direitoàcontrataÇão,semprêjuÍzoda§sançôêsp!êvistasnoÀrt'81'daLel8'666/93'sendo
facultado ao oRC convocar os licitantes Iemanescentes, na oldêm de classificação, para assinatura
do contrato, ou revogar a lic.itaçâo'
ll.l6.osdocumentosapresentadospêloslicitantesnoCredencia]nentÔeosêlementoscoÍtstantes
dos envelopes proposta cte preços á Documentaçâo quê forem abertos, serão rêtidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos do proceiso. No mesmo contexto, o envelopê Doc\rmentaçâo, ainda lacrado, do



Iicitante desclassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não fo! retirado por
seu representante legal no prazo de 60 {sessenta) dias consecutivos da data de honologação do

presentê cêrtame, será §rmariamente dêstruído'

12,O.DO CBIúRIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PREçOS

12.1.Havendo proposta ou larlce veocedor com valor para o respectivo item lelacionado no Anexo Í
- Termo de Referência - EspêcificaÇões, na coluna código:
12.1.1.Com indícios que conduzaln a uma presunção relativa de ioexequibilidade, pelo clitério
dêfinido no Ãrt, 48, II, da Lei 8.666/93t en tal situaÇão, não sendo possíve1 a imediata
conf-irmaÇão, podêrá ser dada ao Licitantê a oportunidade de demonstlâl a sua exequibilidade,
sendo-lhê facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços,
conforme parâmetros do mêsmo Art. 48, II, sob pena dê desconsidêração do itêm'
12 .2 . Sal.ienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apênas o item correspondente.

13.0.DOS nECITRSOS
13.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar ir[ediata e mot.ivadamente a

intênçâo de rêcorret, obserwando-se o disposto no Art. 40, lnciso XVIÍI. da Lêj. 10,520,/02.
13,2.O acolhinento do recurso importa!á a invalidação apênas dos atos insuscetiveis de

aprove itanento.
tã.3.a falta de manifêstaÇão imediata e motivada do licitantê importará a decadência do direito
de leculso e a adjudicaÇão do obieto dâ licitaÇâo Pefo Pregoeiro ao vencedor '
13.4.Dêcididos os recursos. a autoridade superiol do oRC fará a adjudicaçáo do objeto da

licitaçáo ao proponênte vencêdor.
13.5.o recursá sàrá dirigido à autoridade superiox do ORc, por internédio do Pregoeiro, devendo

§êr protocolizado o original, nos horários normais de expêdiente das 08:00 as 12:00 horas,
exclislvamente no seguinte endereço: Av. Presidênte João Pessoa, 47 - centro - Mogeiro - PB.

14. O.Dà HOrIIoLOGAÇÃO E ÀD.rIrDrCÀÇÃO
14.1.Conc1uido a fase conpetitiva, ordenada às propostas aprêsêntadas, anafisada a documentaçáo
de habilitaÇão e observados os rêcursos porventura interpostos !a forma da 1êgis1ação vigente,
o plegoei-ro êmiti!a rel.atório conclusivo dos tlabathos desenvolvidos no cêrtame. rêmêtêndo-o a

autoridade superior do ORC. juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessários
à Àdjudj,caÇão e HonologaÇão da lespêctiva licj-taÇão' quando for o caso'
14.2.4 autoridade superior do ORC podêrá, no entanto, tendo êm vista sêmpre â defesâ dos

interesse§ do oRC. discordar e deixal de honoloqar, total ou parcialmente, o re§uftado
apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a LicitaÇão, desde quê ap!êsênte a devida
fundanentaçãà exj-gida pela legis.IaÇâo vi.gente, resguardados os direitos dos licitantês.

15.O.DO CONIRÀTO
15.1.Àpós a homologaÇáo pela autoridade superiol do oRc, o adjudicatário sêIá convocado pa!a,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivo§ da data de recebimento da notificação, assinal
o respectivo contrato, quando for o caso, elaboradÔ em conformadadê com as modalidades peEnitidas
peta iei 8.666/93t podendo o me§mo sofrer alteraÇões nos tetmos definidos pela refêrida no!]na.

iS.Z.Uao atendendo à convocaÇáo para assinar o contlato, e ocorrendo esta dentro do prazo de

walidade de sua proposta, o licitánte pêrderá todos os dirêitos que porventula tenha obtidô como

vencedor da licitaçáo '
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitantê vencêdor náo conparecer pala assinatura do contrato
no pra;o e condiçôes êstabelecidos. convocar os licitantes lemanescêntes, nâ ôldêm de

classificação e sucessivamente, par:a fazê-1o em iguaf prazo do licitante vencedor'
15.4,O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo lj.citante vêncedoI, podelá sef
aftelado com a devida justificati-va, unilaterâlmente peLo contlatante ou por acordo êntre as

paltes, nos casos ptevistos no Art. 65 ê será resclndido, de Pleno dileito, confolmê o disposto
nos Arts, '7'7, -18 e 79, todos da Lei 8.666/93i e realizado na foma de fornecimento parcêlada'
15.5.O Contratado fica obriqado a acêital, nas mesmas condições contratuais, os acIésciÍtos ou

supressões que se flzeren rrá" 
"o^ptu", 

até o respectivo limite fixado no Art' 65' § 1' da Lei
g.à66/93. Nenhum acréscimo ou supr;ssáo poderá excêder o limitê estabelecido, salvo aa suplessões

resultantes de acordo celeblado entre os contlatantes'

16. O.DÀS SàNçôES ÀDMTm STRÀIIVÀS
16.1.Quem, cànvocado dentro do prazo dê validadê da sua proposta' não celebrar o contlato'
deixar cle êntregêr ou aprêsenaar documentaÇão fa1§a exigida para o cêrtame' enselar o

retardamentodaexecuÇãodeseuobjeto,nãomantivêIaproPostâ,falha!oufraudarnaexecuÇão
do contrato. compoltar-se de modo i;idôneo, declarar infomaçôes falsas ou cometer fraude fiscal,
garantido o dire-ito à ampLa defesa, ficará impedido de ticj"tar ê contrata! com a união, Estados,
ói"trlto !'edêral- ou Municipios e, será descràdenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores SICÀF dO Governo Eedêral e de Si§temas sêmelhantes nantido§ por Estados, Distlito
Federal ou Municipi-os, Pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem preiuÍzo das multas prêvistas
neste Editat e das demais cominaÇÕes legais'
ià.2,a,""r"u injusta êm deixar de 

"o*p.1t 
." obrigaÇôes assumidas e precêitos legais, sujeitará

o contratâdo, ga;antida a prêvia defeia, às seguintes penalidadês prêvistas nos Atts. 86 e 87,

da Lei 8.666/93i a ' aclveltência; b - multa de mora de O,5t {zero vlrgula cinco pol cento)

upri.uau sobrê o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execuÇão do

otl.to o.u contratado; c - multa de iOt (de, por cênto) sobre o valor contratado Pefa inexecuÇão

total ou parcj-al do contratoi d - s inultaneamênte, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadàs na Lei 8,666/93 e na Lêi l0'52A/02'



16.3.Se o valor da multa ou indenizaÇão devidâ não for recolhi.do no prazo de 15 (quinzê) dias
após a comunicação ao Contratado, será autonaticamente descontado da priÍneira parcela do
pagamento a que o CoDtratado vi-er a fazer jus, acrescido dê julos rnoratórios de Lt (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.4.Àpós a aplicação de quaj-squex das penalidades previstas, realizar-se-á comunicaÇâo escrita
ao Contratado. e publicado na imprensa oficialr excluldas as penalidadês de advertência e multa
dê mora quando for o caso, constando o fundamênto 1egal da puniÇáo, informando ainda que o fato
será registlado e publicado Do câdastlo colrespondente.

1?.0.DÀ COMPROI/ÀçÂO DE EXECT ÇÃO E RECEBTMENTO DO OBJETO
17.1,Executada a presente contratação e observadas as condiÇÕes de adünplernento das obrigaÇões
pactuadas, os procedimentos ê prazos para rêceber o seu objêto pelo ORC obedecerão, conforne o

caso, à disposições dos Àrts. 73 a 76, da r,ei 8.666,/93.

18.0.DO PASA!.IENTO
18.1.O pagamento será lealizado mediante processo regular e em observância às normas ê

procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte manelrai Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do pe.íodo de adimp]emento.
18.2.O deseÍüolso máximo do perlodo, náo sêrá superj-or ao valo! do respêctivo adirnplêmênto, de
acordo com o cronograna aplovado, quando for o caso, ê semple en conformidade com a

disponibilidade de recursos finaDcej-ros.
18.3.Nenhum valor sêrá pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obligaçâo
financeila que the fox imposta, en virtude de penalidade ou inadimplência, a qual podêrá ser
compênsada com o pagamento pendêntê, sem que isso gere dirêito a acréscirto dê qualquer naturêza'
18.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado não tenha concorlido de alguma forrna para o atlaso, sêrá admitida a compensaÇão
financêira, devidâ desde a data limj.te fixada para o pagâmento até a data colresPondêntê ao
efêtivo paqamento da parcela. Os encalgos moratólios devidos em razão do atlaso no pagamento
serão ca.Lculados com utilização da seguinte fórnula: EM = N x VP x Í, onde: EM = encarqos
noratórios; N = número de dias entre a data prevj"sta para o pagarnento e a do efetivo pagamentoi
vp : valor da parcela a ser paga; e I : Índice de compensação financeila, assim apurado: I =
(TX ..i. 100) + 365, sendo TX = percêntua1 do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze neses ou. na
súa falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua, Na hj.pótese do referido
indice êstabêlecido para a compensaÇâo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não
po§sa mais ser utilizado, será adotado, em subst.ituiçáo, o que vier a ser detêrminado pela
legislaÇão êntão en vigor '

19. 0.DO REÀ^rUSTÀ!{EN'[O
19.1.Os preços contratados sâo f.ixos e illeajustáveis no prazo de um ano'
19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e medi.aote solicitaÇão do Contratado, os Preços
poderão sofrer leajuste após o interregno de lm a!ro, na mestna ploporçâo da variaÇão verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tonando-se po! base O mêS de apresentaÇão da respectiva proposta,
êxclusivamênte para as obrigações .iniciadas e concluldas apôs a ocorrênci.â da anual.idadê.
19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do ú1timo reajuste.
19.4.No caso dê atraso ou não divulgaçáo do lndice dê leajustamento, o Contratante pagará ao

Contlatado a importância calcuLada pela última variaÇão conhecida, Iiquidando a dlferênça
correspondente ião logo seja divulgado o lndice definitivo. Fica o contratado obrigado a

apresentar mêmória de cálculo lefereDte ao reajustamênto de ptêços do vaLor retnanêscêlrte, sêmpre
que e§tê ocolrer.
i9.s.ttu" aferiÇÕes finais, o lndice utj"Iizado para reajuste será, obrigatoriamentê, o definitivo.
19.6.Caso o indice êstabelecido para reajustamento venha a sel extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que viel a ae! deteminado pela
legislaÇáo então em vigor '
191?.Na ausência de pràvisão 1ega1 quanto ao lndice substituto, as pattês elegêtão nôvo lndice
oficiat, pa.a reajustamento do preÇo do valor renanescente, por neio de termo aditivo'
19.8.o rêajustê poderá ser realizado por apostilamento.

20. O.DÀS DISPOSIÇôES GERÀIS
20.1,Não será devida aos ploponêntes pela elaboraÇão e/ou apresentaçâo de docr'rmentaÇão relativa
ao certamê, qualquêr tipo de indenizaÇão.
2o.2.Nenhuma pesJoa flsica, alnda quê credenciada po! Procuração legal, Poderá representar mais
de uma Licitante,
20,3.A presente licitaÇâo somente poder:á vir a seI revogada poI razões dê interesse público
decorrente dê fato superveniênte devidamente complovado, ou anul-ada no todo ou em paltê, pol
ilegalidade, de ofício ou pot provocaçáo de telceiros, mediante parecer esclito ê devidamente
fundamentado.
2O.4.Caso as datas previstas para a lealizâÇâo dos eventos da Presênte licitaÇão sejam declaradas
feriado e nâo havendo ratificação da convocaçáo, ficam tlansferidos automaticanentê para o

primeiro dia úti1 subsêquente, no mesmo l-ocal ê hora anteriornentê previstos'
ãO.s.o onc por conveniência admj.nistrativa ou técnica, se reeerva no direito dê Paralisax a

qualquer tempo a execuÇão da contrataÇão, cientiflcando devldanente o contratado.
áO.o,oecairá do direito de impugnar perante o oRc nos texmog do presêntê inst4mênto. aquele
quê, tendo-o aceitado sem objeÇáo, venha a aPresentar. depoi§ do julgamênto' falhas ou

irregutaridades quê o viciaram hipótese em que ta1 comunlcado não terá efeito de reculso'



2O.7.Nos valores apresentados pelos licitantes. já deverão esta! incluídoa os custos com

aquisiÇão de material, mão-de-obra uti.Lizada. impogtos, enqaxgos, fretês e outros que venham a

incidir sobre os resPectivos pleços.
20.8,As dúwidas "orgid"" após a apresentaÇáo das propostas e os casos onissos neatê instrumento,
ficarão única e exclusivamênte sujeitos a interpretaçáo do Ptegoeiror seodo facultadâ âÔ mêsmo

ou a autoridade superior do oRc, em qualquex fase da licltaÇão, a promoÇáo de diligência
dêstinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo'
20.g.paÍa dirimir controvérsias decorrentes dêste certane, excluldo qualquer outro. o foro
competente é o da Comarca de ftabaiana.

Mogeilo - PB, 25 de I',Joril de 2022'

TLAVIANO CLEBSON ARÀú,ro
Pregoeiro ofici.al



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREIEIEURÀ MUNÍCÍPÀI DE MOGEIRO

coMrssÃo pE RlrâNElrfE DE LrCÍTÀÇÀO

ÀNEXO r -

TERMO DE

PREGÁO PRESENCIÀT N" OOO18/2022

ÀDA EI-ET. ESPÍBÀL 33}I BR

UVÀ PVC SOLDAVEI 2OMM

UVÀ PVC SOI,DAVE], 25MM

UVÀ PVC SOI,DÀVEI 32MM

ELETOR LED 5OW

I,E EOTO ETETRÍCO NA PARÀ CHÀVE DE ENERCIÀ
E TOTOELETRON]CO 22OV FEO2 NE

SÜPORTE (NUCI,EO) PARÀ 02 IWINARIAS
SUPORTE (NUCLEO) PÀRÀ 03 ],UT.,ÍINARÍAS

SUPORTE(NUCLEO) PÀRÀ 04 1UMINÀRIAS

21, ÀLÀBARTE PÀRÂ ELETRICISIÀ
TOM DUPLÀ 2P+T. SIST. X C/C X BR

REFERÊNCIA - ESPECIEICAÇÕES

1.0.DO OB.rEtO
1.1.Constitui objeto dêsta Iicitação: coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESA PARA EORNECIMENTO DE MATERIAL
ELÉTRICO PARA PREFEITURA MUN]CIPÀL DE MOGEIRO.

2.0.,rUSTIFICÀlr\rÀ
2 . 1. Considerando as necessidades do ORC, tem o presente terno a finalidade de definir, técnica
e adequadamente, os procêdimentos necessários para viabilizar a contratação em tel-a.
2.2.As caractê!lsticas ê especificaÇõês do objeio ora Iicitado sâo:

GO DI
1

10
11

3

4

5
L

6

1

I

15

16
l1

19

22
23
24

25
26
21

RNA OLO!'ORT RECARREGÀVEL

PE - Partj"ciPação Exclu§iva ME/EPPr Art. 48, r, da lei 123l06

2.3.paxa o j.tem com a indicaÇáo "ME" a participação é exctusiva a Microêmplesas e Empresas dê

Pequeno Portê, nos teÍmos da legislaÇão vigênte.

3. O.OBRTGÀÇôES DO CONÍnÀIÀDO
3 . 1 . Responsabilizal-sê por todos os ônus e obtigaçôes concêInentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualguer
tltulo, perante seus fornecedorês ou terceiros em razáo da execuÇáo do objeto contr:atâdo'
3.2,Srlbstituir, arcando com a§ despesas dêcorrentês, os materiais ou selviÇos quê aplesentarem
alteraÇões, dêterioraÇôes, imperfêiÇôes ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências
do instrumento de ajuste pactuado. ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.

3.3.Nâo transferir a outrem, no todo ou em partê, o objêto da contrataÇão, salvo rnediante prévia
e expressa àutorizaçáo do Contratante.

UNADÀDE OUÀ}TIIDÀDE
2AUND

10UND

10UND

UND 10

UND 10LUVA PVC SOI,DAVEL 4 OMI,I

UND 10

UND 4DRO DIST.EMB 28 MOD. DIN C/BARAÂMENTO TRIF, 1OOÀ METÀ!
UVÀ PVC SOLDÀVEL 5 OI'O{

UND 2AAICHO P/ELUORESCENTE
UND 50
UND 30
UND 30
UND 30
UND 30
UND 30

ELETOR LED 3OOW

9

ELETÔR LED 2OOW

TOR VÀPOR SODIO/MET 25OW AFP EXT.

12
13

ELETOR ],ED 1OW VD/BR
FLETOR ],ED l OOW

UND 50

UND 2a
UND 2000
UND 10

UND 10

10UND

4UND

40UND

40
40

40
40
40

2AA
2AA
2A0

A

6

OM

MT

UND

UND

UND

UND

UND

UND

28

33
32
31
30

UND

UND

PÀR

OMÀDÀ PINO MÀCI]O E

LTRO DE ],INHA 1,sMT 22OV

E]LTRO DE TÍNHÀ 2MT 22OV

ÀBO DE REDE PÀRA COMPUTADOR

OTAS ÀNTI CHÀMA

ERNÀ DE CABEÇA RECÀRREGAVEI

OM. DUPI,À P/TE],. R,]11 BR

2P+T ].OA PADBÂO BR

2P+T 10À SIST. X BR

oM. P/COMP. RJ45 4X2 "

ESTE DE EÀSE C ÀLERTA SONORO

6

UND 6RNÀ SUPER LED PARA ELETRICISTÀ RECARREGAVEI,34
10UND35

T

It
H

UND

PE

ME

ME

ME

ME

ME

ME

ME

ME

tlE
!,ÍE

ME

14 REFLETOR LED 3OW

18

20

29

ME

ME

ME

ME

ME

ME

ME



3.4.Manter, durante a viqência do contrato ou outros instrunentos hábeis, em conpatibilj'dade
con as obrigaÇôes assumi-das, todas as condiÇôes de habilj"tação ê gualificaÇão exigidas no

rêspectivo procêsso licitatório, apresentando ao Contratante os docrmentos nêcessários, semprê

que soLicitado.j.s.nmiti. Nota Elscal correspondente à sede ou filia1 da empresa que aprêsentou a documentação
na fase de habil-itação.
3.6.Exêcutâr todas as obrigaÇões assumidas com obsexvância a melhor técnica viqentê, enquadlando-
sê, riqorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificaÇões técnicas
correspondentes .

{.O.DO CRIúRTO DE ÀCEITÀBILÍDÀDE DE PREçOS

4.1.Havêndô proposta ou lance vencedor com valo! para o respêctivo itêm Ielacionado acima' na

coluna código:
4.1,1.Com indÍcÍos quê Conduzan a uma presunçáo relativa dê inexêquibilidadê, pelo critério
dêfinidonoArt.48,II,daLei8.666/93,emtalsituação,nãosendoPossivelaimediata
confirmaÇáo, pode!á ser dada ao fi.citante a oportunidade de demonstrar a sua êxequibilidade,
seodo-Ihe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para conploval a viabilidade dos preços,

conforme parâmetlos do mesmo Àrt. 48, II, sob pêna dê descons j-dêração do itêm'
4,2.Salie;ta-se que tais ocorrências não dêsclassificam autonaticamentê a ploposta, quaodo fox
o caso, apenas o itêm correspondentê.
4.3,os la;ces verbais serão efetuados êm unidade monetária nacional'

5.0.I'ODELO DÀ PROPOSEÀ

5.1.É parte inteqrante dêste Termo de Referência o nodelo dê proposta dê preÇos

podend; o llcitante apresentar a sua proposta no próprio modêlo fornecido'
àevidamente preenchido. conforme facufta o instrumentÔ convocatório - Anexo 01'

correspondente,
dêsde gue sej a

GILVAN FERREIRÀ DE LIMA
SECREÍÁRIO



ESTÀDO DA
PREFEITURA MUNICIPÀI DE }'OEÉIRO

coMrssÂo PERI"íÀNENTE DE LrCrTÀÇÀO

À}IEXO 01 AO TERT4O DE REIERENCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCIAL N. OOOlB/2022

PROPOSTA

REE. I PREGÃO PRESENCIÀT NO OOOLS/2022

oBJETo: CoNTRÀTAÇÃo DE EMPRESÀ PÃRA EORNÉCIMENTO DE MATERÍAL ELÉTRICO PÀ.RA PREFEITURÀ MUNICIPÃL

DE MOGEIRO.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da ticitaÇão em epígrafê, apresentamos proposta conforme abaixo:

r{ÀRcÀ/!.{oDEro UNIDÀDE gUÀNIIDADE PREÇO I'NIT. PREçO TOTÀ].

UND 2A

UND 10

I,OVA PVC SOI,DAVEL 25MM UND 10
UND 10

UND 10

6 UVA PVC SOLDAVEL 5 OIO4
,7

RO DIST.EMB 28 MOD. DÍN C/BARRÀMÊNT
1OOA METALIE.

UND 10

UND 4

8 ICHO P/FLUORESCENTE

9 TOR VAPÔR SOD]O/MET 25OW AFP EXT.

10 ELETOR LED 1OOW

UND 2AA

50
30

11 ELETOR LED 1OW VD/BR UND 30

FLETOR LED 2OOVí UND 30

E],ETOR LED 3OOI}J UND 30

LE FOTO ETETRICO NA PAFÂ CTIAVE DE

NERGIÀ
LE !'OTOELETRON]CO 22OV EEO2 NE

18 SUPORTE (NUCLEO) PARÀ 02 LUMINARÍAS
SUPORTE (NUCLEO) PARA O3 LUMINÀRIÀS

UND 30
UND 50
UND 2A

UND 2000
UND 10

UND 10

UND 10

UND 4

UND 40

UND 40

TOM. 2P+T 1OA SIST. X BR UND 40

UND 40
4AUND

UND 4A

200
2AA

MT 200
UND 4

PAR 6

UND 6

34 SUPER LED PARA ELÉTRICISTÀ
VEL

UND 6

UND 10

GO DI SCRD,ÍINAÇ,IÚ

PADA ELET. ESPÍRÀL 33W BR

UVA PVC SOI-DAVEL 2 OMM

UVA PVC SO],DÀVEL 32MM

UVA PVC SOLDAVEI AOMM

t2
13

SUPORTE (NUCLEO) PARA O4 ],UMINARIÀS

2t À]-ABARTE PÀRÀ ELETR]CISTÀ

1

2

4

r DUPLA 2P+T. SIST. X C/C X BR

. 2P+T 1OA PADRÀO BR

. DUPLA P/TEL. RJ11 BR

P/COMP. RJ45 4X2 | I

PINO MACHO E EÊMEA

I],TRO DE LINEA 1.,514T 22AV
ILTRO DE LINHA 2MT 22OV

O DE REDE PAFÀ COMPUTADOR

ESTE DE EASE C ALERTA SONORO

OTAS ANTI CHÀMÀ

ERNA DE CABEÇA RECARREGAVEI

35 RNA OLOFORT RECÀRREGAVEL

22
23
24
25
26
21

29

31

VALOR TOTÀL DÀ PROPOSTA - R$

PRAZO - rtem 5.0:
PAGAMENTO . IIEM 18.0:
VALIDADE DÀ PROPOSTÀ - ItêrÍ| B.O

t3

i

UND

14 IRXEI,ETOR LED 3OW

15 t ED 50tí

l'7

I 19
,o-'

32
33

UND

UND I _.J

t i

UND



de de

Respoosáve1

CNPJ



roT,riA 01/ 02

PREEEIT'RA MUNICIPÀI DE MOêEIRO
CO},ÍÍSSÂO PERMÀNENTE DE LICITAçÃO

ÀNEXO II - PREGÃO PRESENCIÀT NO OOOLA/ 2022

MODELOS DE DECLÀRÂÇÔES

REE.: PREGÃO PRESENCIAL N" AOAIB/2022
PREEE]TURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

- DECLARAÇÁO de cumprimênto do disposto no Art. 7

da Lei 8.666,/93.
1 Inciso xxxlÍ1, da CE Art. 27l lnclso

O pr:oponente acima qualificado, sob penas da Lei ê em acatamento ao disposto no Art' 7o inciso
xxxlIi da constltúj-ção Fedêral, Lei 9.854, dê 2? de outubro de 1999, declara não possuil em seu
quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho notulno, perigoso ou

insalubre e nem menores de dezesseis anos. em qualquer trabalhoi podendo existir menores, a

partir dê quatorze anos, na condiÇão dê apiendiz na foma da legislaçáo vigênte'

2.0 - DECIÂRÃÇÃO de superveniência de fato impêditivo no que dlz Iespeito a palticipaÇáo na

licitação.

conforme exigência contida na Le! 8.666/93, AtL. 32, §2o, o proponênte acima qualificado, dêcfara
nâo haver, até a presente data, fato impêditivo no que diz lespeito à habi litação/participaÇão
na prêsentê licitáção, não se encontrando êm concordata ou estado falimentar, estando cientê da

obrigatoriedade de infomar ocorrências posteriorês ' Ressafta, ainda, não estar sofrendo
p"rruiidud" de declaraÇão dê idoneidade no ârüito da administraÇâo Eeder:a1, Estadual' Municipal
àu do Distrito Eêdera1. arcando civil e criminalmente pela prêsente afirmaÇâo'

3.0 - DECLARÀÇÃO de submetel-sê a todas as cfáusulas e

convocatório,
condiÇões do corlespondêntê instrumento

0

Local e Data.

o proponênte êcima qualificado dêclara têr conhecimênto ê

respectivo instrumento convocatÓrio e submetêr-se as condiÇÔes
aceitar todas as cIáusulas do
nele estipuladas.

NOME,/ASS TNATURA/CÀRGO
Rêprêsentante 1ê941 do propÔnênte.

OBSERVÂÇÃO:
ÀS DECLARÀÇÔES DEVERÃO SER ELÀBORÃDÀS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITÀNTE, QUANDO EOR O CÃSO.

ESTADO DÀ



taLHA 02 / 02

RET": PREGÃO PRESENCIAL N" OOO78/2022
PREEEITURA MUNÍCIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ:

4.0 DECLÀRÀÇÃo de elabolaçáo independentê de Ploposta.

(identificaÇão completa do rêpresentante do licitantê), como rêpresentante dêvidamente
constituído de (idêntificação complêta do Iicitantê ou do consóxcio) , doravantê denoninado
(lj.citante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presêncial n"
000L8/2022, declara, sob as peoas da lei, êm especiâl o axt. 299 do Código Penal BIasileiro,
que :

a) a proposta apresentada para pârticipar do Preqáo Presenciaf n" 00019/2022 foi êlaborada de

maneira indepêndênte pelo licitante, e o conteúdo da ploposta não foi, no todo ou em partê,
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de gualquer outro participantê potencial
ou de fato do pregão Presencial n" OOO|8/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoai

b) a intenção de apresentax a proposta elaborada para participar do Preqão Plêsencial no

OOO:1B/2A22 não foi informada, dlsÇutida ou recebida de qualque! outro participante potencial ou

de fato do Pregão Ptêsencial n' 00018/2022, por qualguêr meio ou por qualquer pessoa;

c) quê não tentou, por qualquef meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outr-o participante pàtenCial ou de fato do Preqão Plesencial \' 0A078/2022 quanto a participa!
ou não da referidâ LicitaÇâo;

d) quê ô conteúdo da proposta aplêsêntada
não será, no todo ou em parte, direta ou
outro participantê potenciaf ou de fato do
do objeto dâ referida IicitaÇão;

para participa! do Prêgão Prêsencial ía 00018/2A22
indiretamente, comunicado ou discutido com quafquêr
Pregão Presêncial n' 00018/2022 antes da adjudicaÇão

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participaçâo do Pregão Presencj-al n" oo01'B/2022

nâo foi, no todo ou em parte, dir:eta ou indiretamentê, dj.scutido ou recebido de qualquel
integrantê da Prefêitura Municipal de Mogeiro antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamentê ciente do teor e da êxtênsáo dêsta declalação e que dêtém plenos podê!ês
ê informações para f i rmá-14.

Local e Data.

NOMÊ,/ASS INÀT IRÀ/CARGO
Representante lega1 do proponente

OBSERVÀÇÀO:
AS DECLARÀçÔES DEVERÃO SER ELABORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LÍCITÀNTE, OUANDO FOR O CÃSO.



ESTÀDO DÀ
PREEEIEORÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÃo PERr'dANENTE DE LrCrrÀÇÃO

ÂlrExo rrr - PREcÁo PRE9ENCIÀI N" ooo!a/2022

MODELOS DÀ DECLÀXÀÇÃO DE REGUI,ÀRIDÀDE - }IÀBILITÀçÁO

REF. i PREGÃO PRESENCIAL N. OOA78/2022
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CN P,I

1.0 - DECLARÀÇÃo DE REGUIÂRIDADE para habilitaÇão plevisto no Art' 40, rnciso vII, da Lêi
70.520 /02.

Local e Data,

NOME/ÀSS INATURÀ/CARGO
Representante 1êgal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
A DECr,ÀRÀÇÃO DE\IEú SER ELABORÀDA EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, QUANDO EOR O CASO-

o ptoponênte acima qualificado, decfara, em conform-idade corn o disposto no Àrt. 4o, lnciso vIÍ,
da Lei 10.520,/02, que está apto a cumplir plênamente todos os requisitos de habilitaÇão exigidos
no rêspectivo instrumento convocatório que regê o celtame acima indicado.



ESTÀDO DÀ
PREEEIBURÀ MI'NICIPÀL DE IOGEÍRO

COMISSÀO PERMÀIIENTE DE LICITÀçÀO

AIIEXO IV - PRTGÀO PRESENCIAI NO OOO18,/2022

MINUTÀ DO CONTRÀTO

PREGÀO PRESENCIÀL NO OOOAA /2022
PROCESSO ADM]NISTRATIVO N" PP OAATB/2022

colÍIRÀTo No: ..../...-cPL

TER-I4O DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREFEITURÀ MUNICIPÂL DE

MOGBIRO E ., PARÀ EORNEC]MENTO CONEORME DISCRIMINADO NESTE

TNSTRUMENTO NÀ EORI'À ABAIXO:

pelo presente iostrr.mento dê contrato, de uln lado Prefeitula Municipal de Mogeiro - Ãv.
presidente Joáo Pessoa, 4J - Cêntro - Mogeiro - PB, CNPJ n" 08.866.501,/0001'-67, neste ato
represêntada pêfo plefêito Antonio .106é !'erreira, Bxasileiro, So1teiro, Empresario, residente e

doÀicitiado nâ Sitio pintado de Cirna, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - PB, CPE n" 840.199.644-91,
carteira de fdentidadê no 3360118 SSPPA, doravante simplesmentê CoNTRÀTANTE, e do Ôutlo IadO

CNPJ . . ..., neste ato represêntado
residente e domiciliado Dê ....,por ....

CPE no Cartelra dê ldentidade
contrato,

doravante simplesmentê coNTRÃTADo, decidiram
o qual se leger:á pêfas cláusufas e condiÇões

acordo com as condiÇões expressa§ neste
técnicas correspondêntes, processo dê
e instruÇões do Contratantê. documentos
contxato, iodepêndente de traoscriçãoi ê

as partês contrâtantes assinar o presentê
sequintes:

CIÁUSUTA PRI}.{EIR"A - DOS EUTIDÀUENTOS:

Estê conttato decorre da licitaÇão modalidade PÍegão Presêncial n' 00018,/2022, processada nos

têrmos da Lei Eêderal n. 10.520, de 1? de Ju1ho de 2002 e subsidiariamente a Lei federal- no

8,666. de 21 dê Juoho de 1,993; Lei Compler0ent ar n" 723, de 14 de Dezembro dê 2006; Decleto
l,lunicipal n. 016, dê 10 dê NoveÍücro de 2AA6; e 1êgislaÇão pertinente, consideladas as alteraÇões
posteriorês das referidas normas.

CIÁUSULÀ SEGI'IIDÀ - DO OB.'ETO:
o presente contrato tem Por objeto CONTR.ê.TAÇÁO DE EMPRESÀ PÀRA FORNECIMENTO DE MATERIAI, ELÉTR]CO

PÀRÀ PREFEITURA MUNICIPA], DE MOGEIRO.

O fornecimênto deverá ser executado rj-gorosamente de
instrumênto, proposta aprêsentada, espêcificaçõês
IicitaÇão modalidade Pregão PlesenciaT \" 0aAl8/2022
essês que ficam fazendo partes inteqrantes do preserlte
será rêafizado na forma parcêlada.

CÍ,ÁUSUT,À TERCEIRÀ - DO \IÀIOR E PREÇOS:

o vêIor total dêste contrato, â base do preÇo proposto, é de R$ "' ("')

CU{USUÍ,À QUÀRTÀ - DO RE,À.'USBÀ}íENÍO EM SENEIDO ESTRITO:
os prêÇos contratados são fixos e irreajustávêis no prazo dê um ano'
Dentro do prazo de vigência do contrato ê rnediante solicitação do contratado, os preÇos poderão

sofrerrêajustêapósointeiregnodêumano,namesmaproporÇâodavaliaÇãoverificâdanoIPCA-
IBGE acu$ulado, tomando-§ê por base o mês de apreseotação da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigaçôês iniciadas ê concluidas após a ocol'ência da anualidade '
Nosreajustessubsequentesaoprimeiro,ointellêgnoÍllnimodeumanoserácontadoapaltirdos
efeitos flnanceiros do úttimo rêajuste.
No caso de attaso ou não divr-r]gação do índice de rêajustamento, o contratante paqalá ao contratado
â importânciâ catculada pela úitirna variaÇão conhêcida, liquidando a difêrênçâ correspondêntê
tâo iogo seja divulgado o lndice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar mêmória de

cá1cu1á refàrentê ao rêajustamênto dê preÇos do valor rêmanescente. sêmpre quê este ocorrêr.
Nas aferiÇôês finais, Ô lndice ulilizado pala reajuste sêrá. obrigatolia$entê, o definitivo.
caso o índice estabetecido pata reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma náo possa

mais sê! utllizado, será adotado, e; substitLriÇão. o que vier a sêr detêrminado pêIa lêgislaÇão
entáo êm vigor.
lla ausência' de previsão legaf quanto ao lndicê substituto, as paltês elegêIão novo indice
oficial, para rêajustamento ào preço do valor rênanescente, por meio dê termo aditivo'
o reajustê poderá ser realizado por apostilamênto'



cúusulÀ eurNTÀ - DÀ DoEÀÇÃo:
As despesas corlerão por conta da seguinte dotação, constante do o!Çamênto vigente:
Rêcursos próprios do Municlpio de Mogeiro: LEI MUNICIPÀL 358/202L 02'010 GÀBINETE Do PREFEITO

02.O2O SEC DE ÀDMTNISTRÀÇÃO E PLANEJÀMENTO 02.030 sEC. DE EDUCÀÇÃo, CULTURÀ, ESP, LAZER E TURISMO

02.040 sEC. MUNICTPAL DE SAUDE/FMS 02.O5O sEc. DE AcAo socIAL,/E'l4As 02.060 sEC DE IND. COM. coMPRÀS

E TRANSPORTES 02.O?O SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCÀ E PECU 02.O8O SEC. DE INDUST. COMERCIO E

INERA ESTRUTUBÀ 02.140 SECRETARÍA DB ETNANCAS 3.3.90.30.00.00 MATERIÀL DE CONSUMO

C',ÁUSUÍ,À SEXTÀ - DO PÀGÀMENAO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular
adotados pê1o Contratantê, da seguj-nte mânêira: Para
do periodo de adimplemento.

da enissão do Pedido de comPra:
a - Entreqa: 5 (cinco) dias.
À vigência do presente contlato será determj.nada:
considerada da data de sua assinatura.

c,,ÁUsulÃ SÉTü'IA - DO PRÀZO E DA VIGÊNCIÀ:
O prazo rÀáximo de êntrega do objeto ora contratado, que admite
hipóteses previstas no Art. 5?, § 1', da Leí 8'666/93, êstá abaixo

e êm obselvância às normas e procedilnentos
oco!rer no prazo de trinta dias, contados

prorrogaÇão nas condiÇões e

indicado e se!á cons iderado

até o final do êxercicio financêiro de 2422,

cÍ.Áusul.À OITÀ\rÀ - DÀ,s OBRTGÀÇõES DO CONIR,ATÀNTE:

a-Efetuaropagamentorelativoaofornecimentoefêtivamentereallzado,deacÔrdocoÍnas
rêspectivas c1áusulas do presênte contrato;
b - proporcionar ao Contratado todos os meios necessários pala o fiel fornecimento contlatadoi
c - Notificar o Contratado sobre qualquêr irlegularidade encontrada quanto à qualÍdade de produto
fornecldo, exêlcendo a mais ampla ê completa fiscalização, o quê não êximê o Contrâtâdo de suas

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

norma vi;ênte. especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução' respectivamente '
pêrmitlda a contrrtaÇão de terieiros para assistência ê subsldio de informaÇôês Pertinentes a

essas atribuiÇões,

cráI,sI,I.À NotrÀ - DÀs oBRrGÀçõEs Do coNERAÍÀDo I

a - Executar devldamente o fornêcinento descrito na C1áusu1a collespondentê do prêsente contlato.
dêntlo dos melhores pa!âmetros dê qualj.dade êstabelêcj"dos para o ralno de atividade rêlacionada
ao objeto contratual, com observância ao§ prazos estipulado§i
b _ Ràsponsabitizar-se por todos os ônus e obriqações concernentes à legislaÇão f1sca1, civi1,
tributá;ia ê trabalhista, bêm como por todas as despesas e compromissos assurnidos, a qualguer

tltuIo, perantê seus fornecedotes o; têrceiros em razáo da execução do objeto contratado;
c _ Mant;x prêposto capacitado e idôneo, acêito pelo contratante. quando da execuÇáo do contrato,
que o replesente integralmente en todos os seus atos;
á - perrnitir e facilitar a fiscalização do contrataote devendo prestar os informes e

êsclarecimentos solicitado§ ;
e-SeIáresponsávelpefosdanoscausadosdiretamenteaÔContratanteouatelceiros,decolrentes
desuacu'lpaoudofonaexecuçáodocontrato,náoêxcluindooureduzindoessalesponsabilidade
a fiscalizaÇão ou o âcompanbamento pêlo órgão interessado;
t - uâo cedér, transferir ou subconaratar, no todo ou êm parte. o objeto deste instrumento, sem

o conhecimento e a dêvj-da autorizaÇâo expressa do Contratante'
g - Mantêr, duraote a vigência do contlato, em compatibilidade com as obriqações assumidas'

todas as condições ae nauiiilaçao e quatificaÇão exigidas no respectivo plocêsso licitatório'
apresêntando ao contlatantê os documêntos necessários, sempxe que sÔlicitado'

cÍiíusu,à DÉCntÀ - DÀ ÀTTERAçÃO E REsCrgÃO:
Bste contrato poderá ser alierado com a devida justificativa, unj-1atela lmentê pelo contlatante
ouporacordoentreasPartesrnoscaso§plevi§tosnoÀrt'65e§erárescindido'depleno
airãito, conforme o disposto nos Arts. 't'1 , 'tB e ?9, todos da Lei 8'666/93'
O Contrâtado fica obrigado â aceita!, nas mêsmas condiÇões contratuâis, os acréscimos ou

suplessões que se fizerem nas compras, até o respêctivo l'lmite flxado no Art' 65' § 1" da Lei
g.666/93, Nenhum acréscirno ou supr;ssão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões

resultantes de acordo celeblado eDtre os contratantes'

CIÁUST,I,À DÉCÍMÀ PRIIETRÀ - DO RECEBIUEI'ITO:

Executado o plêsentê conttato e obselvadas as condiÇões dê adimplêmento das obrigaÇõês pactuadas,

os procedimentos e plazos pala rêcebel o seu objêto pêIo contratante obedecêráo' confonne o

cas;, às disposiÇôês dos Arts. '13 a -16, da Lei 8'666/93'

CIÁUSI,I,À DÉCIUÀ SE61'NDÀ - DÀS PENÀIIDÀDES I

Alecusainjustaêrildeixa!decumPrirasobrigaçóêsassumidasePleceitoslegais.sujeitaráo
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Alts' 86 ê 87' da

Lei 8.666,/93: a - advertência; b - multa de màra de 0,51 (zero vlrgula cinco por cento) aplicada
sobrê o valor do contrato por dia de atraso na êntrega, no inlêio ou na execuÇão do objeto ola

contrâtado; c - multa de 1ôt {dêz por cento) sobre o vafo! contratado pela inexecuÇáo totaf ou

parcial dô contratoi a - s imultanàamente, qualquex das penalidades cabiveis frrndâmêntâdas na

Leí a,666/93 ê na Lei 10,52A/A2,



Sê o valor da multa ou indenizaÇão devida não for lecolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇáo
ao Contratado, será automaticanente dêscontado da primeira palcela do pagamento a que o
Contratado vie! a fazer jus, acrêscido de juros moratórios de 1* {r.m por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialnentê.

crÁusuÍ.À DÉcn{À TERCETRÀ - DÀ co}@ENsAçÃo FÍNÀt{cE rnÀ:
Nos casos dê evêntuais attasos de pagamênto nos termos deste instrumento, e desdê que ô Contratado
não tenha concorrido de alglrma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira,
devida desde a data ]imite fixada para o pagamênto até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os êncârgos molatórios devidos em lazâo do atlaso no pagamento serâô câ1culados com

utj.lizaçàodaseguintefôrmula:EM=NxVPxI,onde:EM-encarqosrÀolatórios;N=númerode
dias entrê a data prêvista paia o paqanento e a do efêtivo pagamênto; vP = vafor da parcela a

se! pâga; e 1= lndice de compênsação finânceira, assim apurado: r: (Tx + 100) + 365, sendo Tx

= percentual do IPCA-IBGE acrmulado nos úftimos doze neses ou, na sua fatta, um novo indice
adotado pê1o Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do refêrido indice estabefecj.do para
a compensaÇão fj.nancêira venha a sêr extinto ou de qualque! forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pela 1ê9is1ação entáo em vigor.

crÁustIlÂ DÉcÍ!íÀ QuÀRrÀ - DO FOBO:

Para diximir as questões decorrentes deste
ftabaiana.

contrato, as pattes êlegem o foro da Comalca de

E, por estarem de pLeno acordo, foi lavrado o ptesente contrato em o2(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e Por duas testemunhas.

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTÀNTE

de

TESTEMUNHÀS

PELO CONTRÀTADO

de


