
ESTÀDO DÀ PÀA"AIBÀ
PREFEIEUB,A MIJNICIPÀI DE MOGEIRO

CO},ÍISSÀO PERMÀNEIflIE DE LICITÀÇÀO

EDITAI - Licitação
PBOCESSO ÀDMINISÍR,ATIVO N" PP OOO19/2022

r"rcrraÇÁo No. oooag/ 2022
MODALIDÀDE: PREGÀÔ PRESENCIÀL
TÍPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do cêrtame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Av. PRESTDENTE JoÃo PBssoÀ, 4? - cENTRo - MoGErRo - PB'

CEP: 583?5-OOO - E-mail: liÇitacaomogeirocuol ' com'br/conpras
32661033.

cotacoes Boutlook. com Te1. : (83)

oÓrgãoRêalizado!doCertameacimaqualificado,inscxitonoCNPJoS.S66.50l/0001_67,doravante
denotrinadoaitiPlêgúent€ORC,tornapúblL"oputuconhecimentodêquantospossamintelessarque
fará real,izar através do 

"tágo"i.o 
ôtitiul áu"t""orado por sua Equipe g: -Aloi:' âs 14:00 horas

do dia 1? de Mâj-o de 2022 no endereÇo acima indicado, licitaÇáo na modalidade Pregão Presencial

o" OOO79/2A22, tipo menor pt.ço, 
" 

sob o tegime de tarefai tudo de acordo com este instrumento

e em observância a l,ei reoerai'r.,. to.s20, ae tr ae Julho de 2002 e subs idialiamente a Lei Fêderal

n" 8.666, de 21 de .lunno ae 1gg:, r'.1 Complemêntar n' 123' de 14 de Dezêmbro de 2006' Decleto

Municipal n' 016, de 1O de NoveÍüro de 2006; e tegislação pertioente' consideradas as altêraÇões

posteriores das referidas ";;;", 
cooforme os ;ritérios e procedimentos a sêguil definidos'

objetivando obrer a mêfhor 
^;;;;;..-;;;.1 corolnall-.c1o DE EMPRESA pÀRA LocAÇÃo DÊ vEÍculos sEM

coiDUToR PAxÀ ATENDER As DEMÀNDÀS SECRETÀÂIAS Do MUNrcrPro DE MoGErRo'

i:?. i3"!?iil? objero da presente riciraÇâo: coNrRArÀÇÃo DE BMpREsÀ pARÂ LocAÇÃo DE vEÍculos sEM

CONDUTOR PANE ETEUOEN ÀS DEMANDAS SECRETARIÀS DO MUNICIPIO DE MOGEIRO'

1.2.4s especificaçôes oo 
--ãrjà1o 

otu ticitado' êncontrarn-se devidamentê dêtarhadas no

ãài.."potaà.rt. Termo de Refêrência - Anexo r deste rnstrumento'
1.3.4 contrataÇão acüna o"".-aitt, q'-'t será proces§ada nos termos deste in§trumento convocatório'

especificaÇõês técnica§ e informiçôes complementares que o acompanham' quando for o caso'

justifica_se: pela necessidJe aa alviaa efàtivaçâo de sérviÇo para suprir demanda especlfica -

CoNTRÀTAÇÁO DE EMPRESA po*" iõiaçao os vEÍcuÍ'os sEM CONDUTOR PÀ.RA ATENDER AS DEMANDÀS SECRETARTAS

Dô MUNrctPro DE MocErRo -, ;;;;il;ttdt oportuna ê imprescindíve1' bem como lerevaÍrte medida dê

j-nteresse público; . uinou, 
-pãfà 

t't"u""idudt de. desenvolvimento de ações continuadas para a

promoÇão de atividades p".ai"ánlÃ, visando à maximizaÇáo dos recursos em relaÇão aos objetivos

programados, obselvadas "" 
--ãit"Jtl"" 

ê metas definidas nas fêrramentas de planejamento

iiil§iiã;."_". que na referida contrataÇão, não será concêdido o traramento _diferenciado 
e

sj-mp.Iifi-cado para as ,i..oã*ptã"u" e Emp!:sa,1^q: 
^ 
lequeno Porte' nos termos das disposiçôes

contidas no Ait. 4?, a. 
".i- 

ãã.pr.^entar' n' \23/2006, por não enquadrar-se nas hipóteses dos

incisos r ê rrr, do Àrt. 4g, como também. não ser opoitrrro aplicar -a exigência facultada no

inciso Ir, do mêsmo artigor-visto estarem presentes' isolada ou s irultaneamente ' as situâções

previstas no inciso ur, ao'o'i'-aó, toaos ao referido diplona Iegal' fica' no entanto' assêgurado

a ME e Epp o tratamento aiierln.iáao e simplificado pràvisto nos demais Àrtigos do capltulo v,

SeÇàô .1, da Lêi n'. 123l06'

2.O.DO LOCÀL E DÀBÀ E On neuolÀçÀo Do EDtrÀ!
2.1.os envelopes contencro u 

-ão.i^à"t"çao rêrativa à proposta dê preços e,a habiritaÇáo para

execução do objêto aesta ricifaçao, déverão ser entregues ao Pregoeiro até 
-as 

14:00 horas do

dia 1? de Maío de 2022, rro 
"-.r-J..üo 

ao.rstante do preâmf,ito dêste in§trumênto. Nêstê ne§mo -Ioca1,

data ê horário será realizada a sessáo pública para abêrtura dos referidos envelopes '

2.2.rnforlnaÇõês o,., .".rur"lli arrto" "olr. êsta iicita;ão, serão Prêstados nos horálios normais

de expedientê: das 08:00 as 1-2tOO holas' E-mail:

ii";-tu.uo^og.itoeuol. com.brlcompras' cotacoêsGout ook' com'

2.3.Qualquer pessoa _ 
"iauãao- 

à', ri.itante - poderá solicitar esclarecimentos. providências ou

.impugnar o ato convocatót'o-àt"tt celtame' se manÍfestada por escrito e dirigida ao Preqoeiro'

.aã-óz iaoi"f dias úteis u,tt"" d" data fixada para recebimeDto das propostas'

2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboraÇáo deste ato

convocatório e sêus anêxos,;.;i;i. sobre a pet_ição ,ro pi.ro de até 24 (vinte ê quatlo) holas'

considêrado da data ên que foi devj'damente rêcebido o pedido'
z.i.a .".p""ti\ra petiçáo selá aPrêsentada da seguinte forma:



2,5.l.protocolizando o oliginal, nos horários de expediente acimê indicados. exclusivamênte
sequinte endereÇo: Àv. Presidente .loáo Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

br.

sua§ caracteristi-cas e as
Le! 8.666/93, está abaixo

no

3.0
3.1
3.1

3.1

3.2

.DOS ET.EUENIOS PÀRA LrCÍrÀçÃO

.Àos participantes. serão fornecidos os seguintes efernêntÔs:

.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA _ ESPECIEICAÇÕES'

.2.ÀNEXO II _ MODELOS DE DECLARÀÇÕES;

.3.ANEXO III . MODELO DE DECLARÀÇÃO DE REGÜLARIDÀDE _ IABILITAÇÃO;

.4.ANEXO IV . MINUTA DO CONTRATO.

.À obtenÇâo do Edital poderá ser feita da sêguinte forna:

.1.JuDto ao Prêgoeiro: gratuitamente; e

. 2. Pêf os sites : www.nogêiro. pb. gov. br/licitacoes i www' tcê' pb' gov

{. O.DO SUPORTB I,EGÀI
4 . 1 , Esta Iicitação reger-se-á pela Lei Eederal n' 1O ' 520, dê 17 dê 'lu1ho dê 2002 e

subsidiariamente a Lei Eêderaf ,,i 8,666, de 21 de ,lunho de 1993i Lei complementar no 123, dê 14

de Dezenüro de 2006; Decreto Municipal n' 016. de 10 de NoveÍibro de 2006; e legisl-aÇâo pertioente,
considêradas as alteraÇÕes posteli;res das !êferidas noúnas; quê f1cam fazendo partes integrantes
destê instrumento, indepeÂdentê de tlanscliÇão'

5. O.DO PRAZO E DOrÀçÁo
5.1.0 prazo máximo para a êxecuÇão do objêto ora llcitado' conformê
necêssidades do ORC, e que admite prorrogaçáo nos casos previstos pela
indicado e sêrá considêrado a partii da assinatura do CÔntrato:

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

5.2.oserviçoseráexecutadodeacordocomasespeciricaÇôesdefinidasnocolrespondenteTenno
de Referêncial', anexo a estê inst'umento '
5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será deterninadot L2 ldoze) meses, conslderado

da data de sua assinatula; páa.ttào ""t 
prorrogado nos ternos do Art' 5?' da Lei 8'666/93'

5,4.4s despêsas decorrentes do objeto destê certame' colrerão por conta da sêguinte dotaÇão:

Recursos próprios do MunicÍpio dJ uogeiro: LEÍ MUNÍCIPAL 358/2A27 02.010 GABINE?E DO PREEÉIIO

o2ola-a4.722.2A02.2003 MÃNUTENÇÃo DÁs ÀTTVTDADES DO GÀBTNETE DO PRETETTO 02'020 sEC' DE

ADTMTNSTRÀÇÃO E pLANE.IÀMENTO OiOZO.Ol.tZz.zoo3.2oo6 MÀNUTENÇÃO DAS ATÍV]DÀDES DÀ SEC DE ADM E

PI,ANEJAM02.O3OSEC.EDUCÀÇÃO,CUITURA,ESP,LAZERETURISMOO2A3A'L2'L22'2006'2948MÀNUTENÇÃO
DÀSEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZERETURISMO2'O4OSEC'MUN]CIPALDESAÚDE'/EI"IS
o2o4o.to.1-22.0004.2920 MANUÍEúO DAS ATTVTDÀDES DA SECRETARTA DE SAÚDE o2o4o.ro-301.2007.2042

MÀNUT DAS ATIVIDÀDES DO TUNDO MUNICIPA]' DE SÀUDE 02'O5O SEC' DE ÀÇÃO SOCIÀI/FMAS

02050.08.244.2a08'2o4oMÀNUT.ÀTIVIDADESDÀSEc.DEAcAoSocÍAL02'060sE'DEIND.coM.coMPBÀS
ETRÀNsPoRTEsa2o6o.7l.r22.2012.2950MANUT.DAsATIV.DESEc.DEÍND.coM.CoMPRÀsETRÀN02.0?0
sEC. AGRIC. MEIO AMBTENTE, peica r pEcu 02o?0.20,122,2070.2A66 MANUT. ATIV. ÀDM. DA SEC. DE

ÀGRIC.EMEIoAMBIENTE02.0SosEC.DEINDUST.coMERcIoEINERÀESTRUTURÀ02080.15.452.2009.20'73
MÀNUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRÀTIVAS DA SEINFRA 02'\40 SECRETARIA DE FINÀNCAS

02140.04.123.0004.2088 MÃNUiENÇAo DAs ATrvrDÃDEs DA sEc FINANÇAS 3.3.90.39.00.00 ourRos SERV'

DE TERC. PESSOA .'URIDICA

6.0.DÀS CO}DÍçôES DE PÀRTI C T PÀÇÂO

6.1.Os plopoDentes que desejarern participar deste,cêrtame develão entregar ao Plegoeiro dois

ênvelopes fechados inaicana-o', iesiectivamente ' . 
PRoPosTA DE PREÇos e DoCUMENTAÇÃo' devidamente

identificados, acompanhadás' da respectiva declaração de crmprimento dos requisitos de

habilitação, nos telmos definidos neste lnstrumento convocatório'
6.2.A participação neste 

""itÀt 
e aberta a quaisque! interessados' inclusive as Microempresas'

r.p.."à" de eequeno porte e Equiparados. nos termos da legislaÇão vigente.
6.3.Não poderão palticipar os interessados que se encoDtlem sob o regime falimentar' elllpresas

estrangeiras que nâo funcloiã*-no puf", nên aqueles que tenham sido .declarado§ ilidôneos pala

ricitar ou contlatar corn a Àdminist-ração púb1j-ca ou qu-e esteiam cumprindo a sanção de suspênsâo

do direito de li.citar e contratar com o oRC'

6.4.0s licitant"" qo. a."ãj-J;;;- ";;i", 
seus envelopês Proposta de Preços e DocumentaÇâo via

postal - com Aviso a" n...fí^à'''to AR -, devê!áo remetê-los ãrn tempo hábiI ao endereÇo constante

do preâfibu1o deste instrun;io, aos cuidaaos do Pregoêiro - flaviano clêbson Araúio' Não sendo

rigorosamente observadas u"-t*iqá""i'" deste -itêm' os respectivos envelopes não sêráo aceitos e

à íi.itur'ra., portanto, desconsiáerado pala efeito dê particj"Pação no certame' 
-

6.5.euando observêda a ocorrêncla da entreqa apênas dos envelopes iunto ao Pregoêiro, sem a

permanência du ,.pa.".aaurrl. .ttatt'tiuao na resfectiwa sessáo pública' ficará subentêndido que

à ticitante abdicou da fase de lances vêrbais'
6.6.É vedada à partj-cipaÇão em consórcio'

?.0.DÀ REPRESENIÀçÃo E DO CREDENCIAIIIENEO

?,1.o licitante devêrá se.;;;";;, para credenciamento junto ao Pregoeiro' quando for o ca§o'

através dê un repÍesentante, corn os docrmentos que o- crede-nciam a pa'ticipar deste procedimento

licitatório, inclusivê .o^ poJit" para formr:lalão. dê ofertaa e lâncês verbais' câda licitante

crêdenciará apenas um t"pt.-"t;t;;tJ óe será o único. admitido a intervir nas fases do cêrtame

na forma prêvista neste ins Jr-rÃãito, pàaer.rao ser substituido posteriornênte pol outro devidamente

crêdenciado.
l.2.Palaocredenciamentodêverãoseraprêsentadososseguintesdocrmentos:



? .2 , 1 . Tratando-se do representantê 1e9a1: o instrumento constitutivo da empresa na forma da tei,
quando for o caso. devidamêntê registrado no ôrgáo compêtênte, no qual estejêm explesgos seus
poderes para exêlcer dj-reitos e a§sumi-r obrigaçÕes em decorrência de taI investidura;
,,2.2.Tratando-se de procuradori a plocuraÇão por instlumento público ou particular da qual
constem o9 necesgários poderes para formulax velbalmente lances, negocia! pIeços, fiflnar
dêclaraÇÔes,dê§isti!ouaplesentarasrazõesde!eculsoepraticartodososdemaisatos
pertinentes ao certane; acornpanhada do correspondente instrumênto de constituj-ção da eÍnpresa,
quando for o caso, quê comprove os podêres do mandantê pala a outoIga. Na hipótese dê proculação
seja particular devãrá eer rêconheêidâ a firua €ú caltório do tesP€ctivo aigmatário.
l.á.:.O ..p.es.ntante 1ega1 e o plocurador deverão identificar-se apresentando documênto oficial
que contenha foto.
i.3,n"t." documentos deverão ser entlegues ao Pregoeiro - antes do inlcio da sessáo púb1ica -
êmoriginal,poiqualquerprocêssodecópiaautenticadaporcartóiiocompetente,peloPregoeiro
ou membro da Equipe de APoio'
7.4,A não apres;ntaçáo ou ainda a incolreÇão j-nsanável de qualquer dos documentos de

credênciamênú impedirá a participaÇão âtj.va do representante do ]j-cltante no p!êsênte cêrtame.

Esta ocorrência não inabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá Ô direito a

manifestar-se nas correspondentês fases do procêsso licitatório. Para tanto, o Pregoeiro rêceberá

regulalmentedoreferidoconcorrenteseusenvêlopes,declaraÇõêseoutlosêIementosnêcessários
à participação no certame, dêsde que apresêntados na forma definida neste instlumêntÔ'
7.5.No momento de abe!tula da sessáo púÉ1ica, cada ticitaDte, por intermédio do seu reprêsentante

devidamente credenciado entrega!á ao Pregoeilo, em §eparado de qualquer dos envêlopes. a seguinte

documentaÇâo:
7 . 5. 1 . DêciaraÇâo de El-aboraÇão Independente dê Proposta - Ànexo Í1'
? . 5 .2 . Declaração dandO ciência de {]e cumpre plena-mente os requisitos de habilitaÇão, conforme

modelo - Anêxo Í1I; e
7 . 5. 3 . ComprovaÇão de que o licitante se enquadra nos termos do Art' 3' da Lei 123/06' se fo! o

caso, sendo consideraclo microempresa ou erÀpresa de pequeno portê e.recebendo' portanto'

tratamento diferênciado e simptificando na forlna d;finida pela legislação vigente' Ta1

.ã^p.á""ta" Pode!á ser feita atàvés da apresentaÇâo dê quêIquer um dos sêguin-tes documentos' a

critério do licitante: a) declaração .*i..""u formalnente assj"nada por profissiÔnaI da área

contábil, devidamente nabiritJi l) c.rtiaao sinpllficada êmitida pêla junta comêrcial da sede

do Iicitante ou eqr.rivalente, na forma da l"egisl-aÇão pertinente' A ausência da referida declalaÇáo

ou ce!tidão sj.mplificada, apenas ne§te caso para compxovaçâo do ênquadramento na forma da

Iegislaçáo vigente, na. e ""?iãiã"i. 
.oti\/o paia a inaÉititaçáo do licitante, apenas pêlderá,

dulante o presente ...au^.,- o ãi.àito ao tratamento difêrênciado e simplificado dispênsado a ME

ou EPP, pxevistos na Lei 123106;
?.5.3.1.o Pregoej-ro poderá Promove! diligência' na forma do Art' 43' § 3o' da Lei 8'666/93'

destiDada a esc.ralecer se á licitante é, de fato e de direito' considêrado microempresa ou

empre§a de pequeno polte '
?,6.Ouando os envelopes Ploposta de PreÇos e 

- 
D-ocumentaçâo foren envlados via postal' a

documentaÇão relacj-onada nos iiens '7'5'1', '7'5'2 e 7'5'3 dêvexá ser aplesentada dentro do envelope

Proposta dê Prêço§.

L O.DÀ PBOPOSÍÀ DE PREÇOS

8.1,4 proposta deve!á ser apresentada em

seguintês indicaçÔes no anverso:
01(uma) via, dentro dê envelope lacrado, contendo as

PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRXSENCÍAL NO '
NOME PROPONENTE
ENDERÉÇO E CNPJ DO PROPONENTE

0001,9 /2422

oENVELoPEPRoPoSTÀDEPREÇoSdevêráconterosseguinteselemêntos:

8.2'PlopostaelaboradaemconsonánciacornasespecificaÇóesconstantesdesteinstrrmentoeseus
êlementos , Anexo r -, em papel tirnbrado da empresa, quando for o caso, .assinada 

po! seu

representante 1ega], conienao no correspondênte item cotado: discriminaÇão e outlas

caracterlsticas §e necessário, quantidade e valore§ uÍtitário e total expressos em algarismos'

8.3.sê!á cotado um único prêço para cada item' com a utilizaÇão dê duas casas decimais' IndicaÇão

êm contlário está sujeita a'coileção obselvando-se os seguintes critérios:
8.3.1.Ealta de dlgitos: serão acrescidos zêros;
8.3.2.Excêsso de dígitos: "ãJ" 

-t-pti*tiro dlgito- excedêntê mênor que 5' todo Ô excesso sêrá

suprimido, caso contrário h;;;;; t arredondamenlo do dlgito anterio! para mais e os demais itens

excedentes suprimidos.
8.4.4 Proposta deverá ser redigida êm lingua portuguêsa e em moeda naci'ona]' elaborada com

clareza, sem altêrnativa", ,_u-"rr-r'.1. ernenaas i/ou entrefinhas. Suas folhas rubricâdas e a úItima

datada ê asslnada p.ro a."pã""itti, tot indicaçáo: do valol total da proposta en algarismos'

dos prazos dê entlega o,r exec'çào, das condições de pagamento' da sua validade que não pode!á

ser inferior a 60 dias, " árirà" informaÇões " on"er.ruáo.s pertinentes que o ricitante jurga!

âi;iiiili?i;. disclepância enrrê o preÇo unirário e o valor total, resultado da murriplicação

áo pi.ço unitário pela quantidade, o ptuço unitálio prêvalêcerá'
B.6.rica êstabêfêcido qru iàrr"rdo divergência dê preços unj.tálios para um mesmo produto ou

serviço, prevalecêrá o de menor valor'



B.?,No caso de alteraÇâo necesaária da proposta feita pelo Pregoeilo e sua EquiPe de Àpoio,
decorreDtê exclusivanente de incorreÇÕes na unidade de medida utilizada, obselvada a devida
proporcionalidadê, bem como na multiplicação e/ou soma de valoles, prevalecerá o valor corrigido'
ã.g.a ,.rao indicaÇáo na ptoposta dos prazos de entrega ou êxecuçâo, das condições dê pagamento

ou de sua validadê, ficará subentêndido que o licitante aceitou integralmênte as disposições do

ato convocatório e, portanto, serão consideladas as dêterninaÇões nelê contidas pala as refeiidas
êxigências não sendo suficientê motivo para a desclassificaÇão da ptoposta'
8,9:É facul-tado ao licitante, apresentai a proposta no próprio modelo fornecido pelo oRC' desde

que e§têja dêvidâmentê prêenchido '
8.10.t'ta"1icitâÇõesparaaquisiçâodemelcadoliasoparticipanteindicaráaoIigêmdosprodutos
ofertados. A eventual falt; da referida indicaçáo não desclassificará o Iicitante'
8.11.será desclassificada a proposta que dêi).ar de atendêr as disposições deste instlumento'
B.12,Eica facultado ao licitàntl a apresentação da proPosta taÍbém em m1dia, ou seja, em cD ou

PENDRIVE.

.DÀ HÀBI LITÀÇjIO

.Os documentos necêssários à habititaÇáo dos licitante§, deveráo apresentados em 01 (una)
9.1 ser
via, dentro de envelope laclado, contendo as sêguintes indicaÇÔes no anverso:

PREEEITURÀ MUNÍCIPAL DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÃO - PRBGÃO PRESENCTAL N". ooo\9/2022
NOME PROPONENTE
ENDERBÇO E CNPJ DO PROPONENTE

o ENVELOPE DoCUMENTAÇÃo deverá conter os seguintes elêmêntos:

9-
9.

2. PESSOA JÜRÍDICAI
2.1.Prova de inscrição no Cadastro Naciooal de Pessoa Jurldica - CNPJ'

2,2.ProvadeinscriÇãonocadastlodecontri-buintesestadualoumuniciPal,relativoàsêdedo
licitante.
g.2-3.Ato constitutivo. estatuto ou contrato soc.ial ern vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociêdadês .o*.i.i.i". e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de documentos

deeleiçãodeseusadministradores.InscriÇáodoatoconstitutivo,nocasodesociêdadescivis,
acompanhada de prova de diletoria em êxelcício' Dêcreto dê autorização' em se tratando de êmprêsa

ou sociedadê estrangêira un,. f ,.],1.io.,a.u,]to no Pals, e ato de legistlo or] autorizaÇáo para

fuDcionamento expedido pel; ó;gão competente, quando a atividade a§sin o exigir. Regj.stro

comercial, no caso a. ..p.ã"u inaiviaual ' Estas exigências nâo se aplicam ao licj'tante que'

;;;-ã;' .i"pu a" .."a..rti.*à,,to no certame, j á tenha aplesentado de forma regular nos terÍnos

do presente instrumênto convocatório, a referiáa documentaÇão solicilada neste subitem'

9.2.4,BalanÇo pâtri.monial . àà^o""tt"ço"" contábêis do úItino exercício socj"al' já exiglveis e

apresentados Da forma da lei;-;;; inoicaçao das Páginas correspondentes do livro diário em que

o nesmo se encontla, uem corno upi""""tução dos ãornpetentes terrnos de abertura e encerramento'

assinados por profissional habiiitado ê devidamente registrados na junta comercial competente'

vedada a sua sub§tituiçao- fàt uurut'"utes ou balanços provisórios' Tratando-se de emplesa

constituida há meno§ a" "n á"o, ou aquêIa gue ainda náo tenha realizado o fechamênto do seu

plimêiro aoo de existência ,,o piu'o fegaf, pãaera apresentar o BalaÇo de Abertura assinado por

I.ãii""i.""I habilitado e devláamente ;egistlado na junta comercial competente '

9. 2.5 . Regularidade para corn a Eazenda federat - Ce!tidão Negativa de Débitos Relativos aos

Tributos Eederais e à Dlvida Ativa da União'
9,2.6,Certidões neqativas áas Eazendas Estaduat e Municipal da sede do licitante' ou outro

êquivalente, na Íorma da 1êi '
9.2 . ? . ComprovaÇão de regutaridade xelativa ao Eundo de Garantia po! Tenpo de ServiÇo - FGTS'

apresentaÂdo o respectivo átJiil""a" de Regularidade fornecida pela caixa Econômica Eedela1'

9.2.B.prova de inexistênciá ãã aeuiao" inaiimpridos perante a .lustiça do Tlabafho, mediante a

apresentaçáo de certidáo ""g']ii"t-á"- 
Deuitos iraltri'istas CNDT' nos termos do Tltulo vrr-A da

ConsolidaÇão das Leis ao tra'Uafno. aprovada pêIo Decreto-Lei D" 5'452' de 1Ô de maio de 1943'

9. 2 . 9 . DêclaraÇáo ao rlcitanilr àe 
^cumprimánto do disposto no Art'. -7o' Inciso xxxIrI' da

constiruiÇão redêlat - or.l"ii i r.rãi"o v, da tei 8.666/9i; de superveniência de fato impeditj'vo

no que diz respeito à partlcipação na licitaÇão;-e de submeter-sê a todas as cláusulaa e

.á.aiç0." do prãsente instrumento convocatório' conforae modêlo - Ànêxo rr'
9. 2 . r-0. certidão neqativa àe farência ou concordata expedida pelo distribuidôr da sede do

Iicitante, no máximÔ go ttrinttt dias da data prevista pala abeÍtura-das ProPostas'

9.2.11.ComProvação de capacidade de dêsernpenho anteriár satisfâtório' de atividade igual ou

assemelhada ao objeto O" , i-"-la"ião, telta àtraves de atestado fornecido por pessoa julldica de

direito público ou Privado.
g.2,72.Afeat:â de localização e funcionamento e/ou declaraçáo da Prefeitura do LÔcal da sede da

Pirma, iofornando quê â mesma funciona no endêreÇo mencionado nos docrnentos '

9.3.o§documentosdêHabilitaÇãodeverãoselolganizadosnaordemdescritanestêinstlrmento,
precedidos Por um índj.ce tottt"po"a""tt' podenáo ser apresentados em otiginal' por qualquet

plocesso de cópia autenticããa pár cartOrio c-ornpetente' 
-pelo rregoeiro ou msnbro da Equipe de

Àpoio ou publj"cação .^ o'g-; ãá- iÃpt"""u oficial' qt""do fot o caso' Estando pêrfêitamente

leglveis, sem conter uo.toÉs, tt"tllu", emendas ou enirerinhas' dentro do Prazo de validade' e

encerrados em ênwelope a"riáuaarrt" râclado e indêvassáver. Por ser apenas r]ma formalidadê que

visa facilita! o" t.uUurnoi,*l*";;"-tf; do referido índice não inabilitará o licitânte'



g.4,A fatta de qualquer documento exigido, o seu vencimento. a ausência das cópias devidamente

autenticadas ou das vias orlginais parà autenticaÇão pelo Plegoeiro ou nembro da Equipe de Apoio
ou da publicaçâo em órgão na imprensa oficial. a apresêntação de docrmêntos de habilitaÇáo fora
do envelope especlfico, tornaiá o respectivo licitante inabilitado. Quando o dôcmênto for
obtido vià tntérnet sua fegalidadê será comprovada nos endêreços eletrônicos corresPondentes '
podêrá ser utilizada, a criaé!io do Pregoêiro, a documentaÇão cadastral dê fornecedor, constante
dos arquivos do ORC, para comprovaçáo dà autenticidadê de elenentos apresentados pelo lj-citante,
quando for o caso.

10 . O . DO CRIúRIO PÀRÀ .'U',GÀ}'ENAO

10.1.N4 seleção iniciâ1 das propostas para idêntificação de quais irão passar a fase de lancês

verbaisenac].assificaçãofinal,observadasasexigênciaseplocedimentosdefinldosneste
instlumênto coovocatório, sexá considerado o critéri"o de menor preÇo apresentado para o

correspondênte item.
LO.2,Havendo igualdade de vaforês eotre duas ou mais propostas escritâs' e após obedecido o

ãi"p."t. no A;. 3., § 2", da Ler 8.666/93, a ctassificação inicial para a fasê de lancês

verbais, se fa!á através de sorteio'
1O,3,Na presente Iicitação - fase de lance§ -, sêrá assegurada como critério de desempate'

pi.r"rar'ràia de contratação para as nicroempresas e empxesas de pequeno porte'
1o.4.para efeito do ai"po"to'ara"t" instrumento, entende-se por enpatê _ fasê de lances -, aquefag

situaÇões êm que as propost;s àp.."tt'tudt" pelas micro€nprá"a" e e prtsu" de pequeno polte sejam

iguais ou até O5t icinco por cento) supexiores ao melhor preÇo'

lo.5,Ocorrendo a siiuaÇão de empate - fase dê lances - ctnforme acima definida, ploceder-se-á

da seguinte f olma:
10.5.1,4 microenpresa ou enpresa de pequeno porte mais bem classj'fi-cada será convocada para

apresentar nova proposta no'*a*into at O! tcinco) minutos após o encerramento dos lances' sob

pena de Prêclusâo
10.5.2,Não ocor!êndo a contlataÇão da microempresa ou ernpresa de pequeno porte' na forma do iteül

anterior, serão convocadas as dêmais rêmanêscentes q"" pot t"tttot" se ênquad!êm na situaÇão de

êmpate acima definj-da, na ordem de classificaçáo' para êxêrclcio do rnesmo direito;
10,5.3.No caso de equivalerr"iu a" valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno

porte que se encontrem no intervalo estabelãcido como situaÇão de empate' será realizado sorteio

entle eLas para que ". ia."llfiq"t aquelâ que primej'ro poderá apresêntar Ínê1hol oferta'
10.6.Na hipôtes. a" .,ao-.o'irãau-iao "o" têrmos- acima prÁvistos, êm que foi observada a situaÇão

de ernpate ê assegurado o tratamento dj'ferencj-ado a microernpresa e empresa de pequeno polte' o

ãi:.iã-ii.it.ao írá adiudicado em favor da proposta originalmente vencedora do cêrtâme'

10.?,À situação de .,npute lã"" at lances- -' na formá acina definida' sonente se aplicará

quando a rnelhor oferta inicial náo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno

porte,

11. O.DÀ ORDEM DOS TB,ABÀISOS

11.1.Para o recebimento dos enveloPes e j'nicio dos trabalhos sêrá obselvada r]ma tolêrância de

15 (quínzê) minutos apÓs o notarlá fixado' Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes'

nenhum outro sêrá aceito.
11.2.Dec1arada abelta à sessão púbIica peto pregoeiro, será êfetuado o devido credenciamento

dos j-nteressados. Sonente putll"iputa ativamente àa reuniáo um reprêsentante de cada licitante'
podendo, no entanto, ser assistidã por qualquer pessoa gue se intereasax'
11.3,o não compa.ecimênto aà 

-itptt"à"tu"te de qualquer d;s licitantês não impêdirá a efetivaÇáo

da reuniáo, sendo quê, a simples participaÇão 
-neste 

certame inplica na total aceitaÇáo de todas

"" 
.á"áiço1," êstab;lêcldas neste lnstrr'mento convocatório e seus ânexos'

11.4.Em nenhuna hipótese se!á concedido prazo para a apreseDtação _dê docrmentaÇão e/ou

substituiÇão dos envelopes .;-;; d;';;t; eleriiento "iigiao " 
náo apresentado na reuniáo destj'nada

ao recêbimênto das propostas de preÇos'
11.5.o Pregoêiro receberá de cadà representante os envelopes Proposta de PreÇos ê DocrmentaÇáo

e a declaiaçáo, sêParada de qualquer dos envelopes' dandá ciência dê que cr'rlnpre plenamentê os

ii::l;::::.i:,*:lil'iilil; os enveropes propostas de preÇos, Íubricará o sêu conreúdo juntamente

com a sua Equipe dê apoià, to"ttiindo-ai quanto a variaaae " :Tpl:i:l::- 
das exisências

constantes no instnmento ;;;".-"-;l;; e soliãitará dos licitantes que examinem a documentaÇão

lii?l"i3l!lÍ3i;do o§ trabarhos, o presoeiro analisará os documenros e as observaÇóes porvenrura

formuladas pelos ricltantes.-ã.rao-rirár ci-ência, em sêguida, da classificaÇâo intcial, indicando

a proposta de meno! pleço ê aquefas êm valores "u"""-"it'o" 
e §uperiores êm até dez por cento'

relatj.vamente à de menor ";#'il". "àa.- 
ii"*-.ãi"áo ' entretanio, se assim julqar nêces'ário'

Doderá djvulgar o resulLado numa nova reuniáo'
-rr,g.Nao 

havêndo para.uau it.. licitado pê1o menos três propostas nas condiÇões acima definidas,

seráo crassificacras as ."ino.." propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer gue

sejam os PreÇos oferêcidos '
11.9.8n seguida, será daclo inÍcio à etapa de aprêsêntaÇáo de lances velbais pêlos represêntantes

dos licitantes irriciar*"nte ciãssiticados' que devetào ser formuladÔs dê forma suceEsiva' em

varores distinto" u a.".."!-"rriã". 
-. p.iti, ao autor, da proposta de maior pleÇo. serão realizadas

tantas rodadas a. ru..."'"rãlilr" 
-ô""1." se fizeràm necessárias. Esta etapa podêIá ser

intêrrompida, marcando_se "Inu 
t'o'u sássão públiea para continuiaade dos ttabalhos' a qritêrio

i?. iáií!:. 
t"t;ro 

aceiros r-âncês com valores irrisórios, incomparlvêis com o. valo! orçado, ê

deverão se! efetuados .* "iIããã. 
*.""tária nacional. À aesistênci-a em aplesentar lance verbaL,



quando convidado pelo Pregoeiro. implicará na exclusâo do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o correspondente iten cotado e na tnanutenção do último prêÇo aplesentado, para

efeito dê clas§ificaÇão final das propostas.
11.11.Dec1arada êncerrada a etapa àompetitiva e ordenadas às propostas, o PregoeirÔ examinará a

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objêto e vafor, decidi do mÔtivadamente a

11.12.Sêndo aceitávê1 a proposta de menor plêço, §eIá aberto o ênvelopê contendo a documentaÇão

de habilitaÇão somente do úcitante quê a tivêr formulado, para confirmaÇão daa suas condiÇõês

habilitatóriâs. constatado o atendimento pleno dâs exigência§ fixadas no instrumento
convocatólio, o licitante será declalado vencedor, sendo-]"hê adjudicado o respectivo j-tem,

àlieto aeste celtame, após o transcurso da compêtentê fa§ê reculsal' quando fo! o câso'

11,13.Se a ofelta náo for aceitáveI ou se o 1i;itante não atende! as exigência habilitatórias,
oPregoêiroexa$inaráasofeltassubsequentes,DaoldemdecfassificaÇão,verificandoasua
aceitabilidade e procedendo à habilitaçâà do proponente, e assim sucessivamente. atê a apuraÇão

àe o.u ptopostu q-ue atenda as disposiçôês do instnmento cÔnvocatólio'
11.14.Da reuniáo l-avrar-se-á Ata circunstanciada. na qual 5êráo rêgistradas todas âs Ôcorrências

ã-q,-r., uo final, §erá assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e ficitantes,pre§entes'
11.15.Em decorrência aa l,ài ôomprerneitar L23l06, a complovaÇão de reqularidade fiscal- e

tr:âbarhista das mj.croemprêsu" a "Ãpra""" 
de pequêno porte somênte será exigida Para efeito dê

assinatura do contrato, observando-sê o sêguinte procêdimento:
11,15.1.As microenpresas e empresas de peguêno porte, por ocasião da participaçáo nesta

Iicitação. deveráo apresentar toda a docunentaÇão êxigida para comprovaçáo dê regufaridade

fiscal e trabalhista, dentre os docr.mentos enumeaados neste Ínstrumento pâla efeito de

HabilitaÇâo e integrantês do envelopê DocumentaÇão' mesmo que êsta apre§ente alguma rêstrição;
11.15,2.Havendo ul-g*u .""i.ição nia comprovaÇão da regularidade fiscaf e-trabafhista' será

.""ãquruao o prazo 
-de 05 (cinc;) dias úteis, cujo terno inicial colrespondexá ao monento en que

o licitante for declarado t 
"rr""aoa, 

prorrogáveis por iguaf perlodo' a critério- do oRc' para a

regularizaÇão da documentaçãà. p"gulntt'to óu parcelanento do débito' e emissáo da eventuais

""itidô." 
negativas ou positivas com efeito de celtidão negativa;

11..15,3.A não- legularlzação da documentaÇão, no prazo aeima previsto. iÍnplicará dêcadência do

dirêito à contratação, sern prejulzo das sanÇóes prevlstas no Art' 81' da Lei 8'666'/93' sendo

facultado âo oRC convocar os licltantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura

do contlato, ou revogar a 11cj-tação'
11'l6.osdocrrmentosapresentadospêloslicitantesnocredênciamentoeoselêmentosconstantês
dos envêfopês Proposta d. ;;;Ç* €|' ooc"tt1taçao que folem abertos' sêrão retidos pêlo Pregoeiro

e anexados aos autos do processo' No nêsmo contexto/ o envelope Documentaçãot alnda lacrado' do

Iicitantedesclassificadoo'.,q..,..ao1oqlouêxitonaetapacomPetitj.vaqueoáo.forretiradopol
seu represenrantê tegat ";;;; 

J; ãó-(ses.".rrt.) dias consecutivos da data de honologação do

pr"".rri. certamer sêrá sunariamentê destruido'

12.O.DO CRIúRIO DE ÀCEITÀBII]IDÀDE DE PREçOS

12.1.Havendo proposta ou fance vencêdor com vâlor para o respêctivo iten relaÇionado no Àlexo I

- Têrmo de neierêncía - Especificações, na coluna código:
12.1.1,con indicios que cánduram á uma presunção reríiva dê j-nexequibiridade, pero critério

definido no Art. 48, rr, àa rei 8,666i%, em ta1 situaçáo, náo sendo posslvê1 a imediata

confirmação. poderá ser dada ao licitante a oportunidadê de demonstra! a sua êxequibilidade'

sêndo_lhe facurtado o pruro-aà 03 (três) dias úteis para comprova! a .viabilidade dos preços,

confolme parámetxos Oo rnesno Art' 48, II' sob pena dê desconsideração do item'

12. 2 . Salienta-sê quê rais 
';;.;;à;.i;: .raá a.".iu""Lticam automaticamente a ploposta, quaodo for

o casor apênas o item correspondente '

13.0.DOg REcuBgos
13.1.Dec]arado o vêncêdol, qualquer licitaotê poderá Ínanlfesta! imediata ê mÔtivada$eDte a

intenção de recorrer, orserva'náo-se o disposto no Art' 4" lnciso xVrÍI' da Lei 10'520'/02'

13.2.O acolhimenro do ..";;;; 
-r;p;;;;'à a invalidaÇáo apenas dos atos insusêêtlveis de

i5lllitlãlilti; manifesraçáo imediata ê notivada do ricitante importará a decadência do dirêito

de reculso e a adiudicaÇáo áo oUieto da licitaÇáo pelo Pregoeiro ao vencedor' 
-

13.4.Decididos os recursos, a autoridade superior do oRt fará a adjudicação do obieto da

ià:à:ât::.::":'::::"ãi:r;i::"soi.,to,iaaae superior .do oRC, por intermédlo-do^presoeixo, devendo

ser protocolizaao o otigit'ãtl -"ot r'otatio"- normais-de expediente das 08:00 as 12:00 horas'

êxcrusivamênte no seguinte ã"á"rãço, Àv. presidente João Peisoa, 47 - cêntro - Mogej'lo - PB'

1{. O.DÀ BOÊáOLOCÀÇÃO E ÀD,rrrDtcàçÃo
14.1.concruido " 

t"". "o^p"Iitivi, 
oraenaaa às propostas aprêsentadas' analisada a documentaÇáo

de habiritaÇão. ol"e.,aaos 
-o-s-;;";-; pot""iurá interpôstos na forma da legistaÇão vigente'

o priegoeiro ernitira retatóriã concfusivo- aos trabalhos dLsenvolvidos no celtanê, rêmetendo-o a

autorj-dade suPeriol ao o"t, 
_jt"'itrntnte 

com- os. eLêmentos constitutivos do plocesso' necessárÍos

ã-Àãi"ái.uçao'e l{omotogaÇão áa respectiva licitaÇão' quando for o caso'

t-4,2.À autoridade supelaor ào onõ poderá, no entanio, tendo êm vista sempre a defêsa dos

intêresses do ORC, Oiscoraar e deixar de hornologar' totaf ou patcialmente' o resultado

aprêsentado pelo Pregoeiro,';;;"t-;; àonsiderar nulà a LicitaÇão' desde que aprêsênte a devida

fundanêntaÇão êr<igidâ pêla fegisiaçao vigênte' resguardâdos os direitos dos licitantês'

15 - 0.DO CONTRÀTO



15.1.Àpós a homologação pela autolidadê aupelior do oRc, o adjudicatáIio ae!á convocado pa!a,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de lecebimento da notificação, assinar
o !êspectivo contlato, quando for o caso. elaborado em conformidade con as rnodalidades pêrnitidas
pê1a lei 8.666/93, pode;do o mêsno sofrel alterações Dos termos definidos pela rêferida nortna.
-ls,z.nao 

atendendo à convocaÇão pala assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de

validade de sua proposta, o licitánte perdelá todos os dileitos que polvêntuxa tenha obtido como

vencêdor da l icitação.
rs,3.É perrnl-tj,ao ao oRc, Do caso do Ij-citante vencedor não compa!êce! pala assinatura do contlato
no pr:a;o e condições estabêlecidos, convocar os licitantes remanêscentes' na ordem de

classificação ê sucessivamênte, para fazê-Io êm igual prazo do licitânte vêncedol '
15.4,o contrato que eventualmênie venha a se! assinado pê10 licitante vencêdo!, poderá se!
a]teradocomadevidajusti.ficativa.unilateralmentêpetocontratantêouporacoldoentleaS
partes, nos casos previ;tos no Alt, 65 ê será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos erts. '.,'1 , 18 e ?9, todos da Lei 8'666,/93; e executado sob o regime de tarefa'
15.5.O Contratado fica obrigado a acêitar, nas mesrnas condiÇÕes contratuais/ os acréscilnos ou

supressões que se fizerem nós ser\riços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, S 1' da Lêi

8.666/93. Nenhrm acr:éscino ou supres;ão poderá exceder o limitê estabelecido, salvo as supressôes

resultante§ de acordo celêbrado entre os contratantes'

16. O.DÀS SÀNçóES ÀDMrNrgrRÀTrtrÀs
16.1,ouem, convocado dentro do prazo de validadê da sua proposta' não celebrar o contrato'
deixar de entrega! o,., upa.".a,iut documentaçáo falsa êxigida para o certame' ensejar o

retardamentodaexecuÇãoae-seuoUjeto,nãomantivetaproposta,fafharouflaudarnaexecuÇão
do contrato, cômportar-se ae rnooo iriiaoneo, declarat informaÇões falsas ou cometer fraude fi§c41,

galantido o direito à amp.Ia defe§a, ficará impedido de licitar e contratar com a União' Estados'

Distrito Federal ou uunlcipl"os e, será de§cr;dênciado do sistema de cadastlamêntÔ uni-ficado dê

I.ornecêdorêsSICÀFdoGovelnoEedêraledesi§temassemelhantesmantidosporEstados,Distrito
Federal ou Municlpios, pero piazo de até 05 (cinco) anos' sen prejulzo das nultas previstas

nestê Edj.tal e das demais cominaÇôes lêgais'
16.2.4 recusa injusla en a"il.i at 

"olnptit 
-" obligaçóes assumidas e preceitos legais' sujeitará

o Contratado, garantÍda a prévl-a defesa, às seguintes penalidades previstas nos.Àrts' 86 e 87'

da Lei 8,666/93: a - advêrtência; b - multa dê mola de O'5t (zêro vírgula cinco po! ceDto)

aplicada sobre o valo! do contlato por dj-a de atraso na eDtrega' no inlcio ou na execuÇão do

objeto ora contratado; c - multa ae iot (aez pox cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão

total ou parciar do contlato; d - s imultaneamentê, quarquer das pênatidades cabívej's

iundamentadãs na Lei 8.666/93 e na Lei lA'520/02'
16.3.sê o valor da murta ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias

após a comunicaÇâo ao co;tratado, será automaticámente descontado da primeira parcela do

pagamento a que o Contratado vier a fazel jus' acrescido de juros moratórj'os de 1t (um por
'"àáaot uo mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmênte'
16.4,Apôs a aplicaÇáo ae q,tai"qutt das penalidádes previstas' realizar-se-á comunicaÇão escrita

ao contratado, e purlicaao ia iÃptt""u ofiti"r' excluldas as penafidades de advertêocia e multa

de mora quando for o caso, .àr.r"tàrrao o fundamento leqal da punição, informando ainda que o fato

"à.a 
r.gisttaao e pubticado no cadastro correspondente'

l?.O.DA COMPRO\/ÀÇÃO DE EX3COçÁO E RECEBTMENTO DO OBJEEO

ll .L.Executada a presente contratação e observadas as condj-Ções

;";a;;;; os protedimentos e prazos para recêber o.-seu objêto
iu"o, a ai"po"ições dos Àrts' 73 a 16' da Lel 8'666/93'

de adimplemento das
pel-o ORC obêdêce!ão,

obrigaÇões
conformê o

18.O.DO PÀGÀMENTO

18.1.o pagamento será realizado mediântê processo rêgu1ar e em obsêrvânci-a às normas e

D-rocedimentos adotados p.lo 
-onq- 

da seguintà maneira: Piara ocorrer no prazo de trinta dias'

contados do perÍodo de adimpfêmento
18.2.o desêmbolso máximo 

"J-;;;;;á;; 
náo será superio! ao valox do resPectlvo adlmplemento' de

acordo com o cronograma 
-óiã""at, 

quando foi o caso' e §empre en conformÍdade com a

disponibilidadê de lecursos financeiros '
1g.3.Nênhum valor será p.qo "o 

contratado enquanto- pendente de liquidação qualquer obrigação

financeila que the for i^;";;, J,n 
-'ittoa" 

ae penatiaaae ou inadimplência' a quar poderá ser

compênsada com o pagamento penaente, sem que isso gere diÍeito a acréscimo de quafquer natuleza'

18.4,Nos casos de eventuais atrasos de pagamento Dos termos deste instrumento' e desde que o

contratado náo tenha concorrido de aIgu.'na forma para o atraso, será admitida a co pênsaÇão

finaocêira. dêvida dêsdê a data Ij-mite fixada para o pagamento até a data correapondente ao

efêtivo pagamenao o" pu,"tlJ'-ã" ãtu'go" moratórios aet'iao" e* razão do atlaso no pagamento

serão calculados corn utill-z-açao au stq''ittte fórmu1a: El'l = N x vP x I' onde: EM = enca!çÍos

moratórios; N = número a" ãiu" t"ttt a áata prevista Para o paganento ê .a do eletivo pagamento;

vP = valor da parcela a ser paga; ê 1= indice- d-e- 
-t"*p""""iaà 

flnanceila' assim apurado: r =

(Tx + 1oo) + 365, sendo ri- ='pãrcentual do IPCÀ-fBGE acr'mulado nos últimos dozê meses ou' na

sua falta, um novo 1ndÍcê taotiaã ptfo Govelno .Federal que o substitua' Na.hipótêsê do referido

Índicê estabelecido pata " "t!npt"àça" 
financêira venha a set êxtinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utirizado, ãã.ã- "ã.tàa.. 
em substituiÇão, o que vier a ser determinado pêra

lêgj-slaçâo êntão em vigor '

19, O.DO REÀrrUsrÀldENTO
19.1.Os PreÇos contratados sâo fixos e irrêajustávêis no Prazo de um ano'



19.2.Dêntro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaçáo do Contlatado, os Pleço§
poderáo sofrer reajuste após o interregDo dê r]m ano, na mesma proporção da variaÇão verificada
no IPCÀ-IBGE acumuládo, tomando-se pôI base o mês de aPlêsentaÇão da lespectivâ ploposta,
exclusj.vamente para as obligaçõês iniciadas e concluldas após a ocorrência da anualidadê.
19.3.Nos reajustês subsequentes ao primeiro, o interregno minj.mo de um ano será contado a partir
dos êfeltos financêiros do ú1timo rêajuste.
l-9.4.No caso de atraso ou não divulgaÇão do índice de reajustamento, o contratante pagará ao

contratado a importância calculada pê1a úttima variação conhecj.da, liquidando a diferenÇa
correspondente tâo logo seja divulgado o indice defi"nitivo. Eica o contratado obrigado a

upa"""rrtua Ínemória de cá1cuIo referênte ao reajustamento de PrêÇos do valor remanescente, senplê
que este ocorrer.
ig.S.uu" aferiçôes finais, o lndicê utj.lizado para reajuste será, obrigatoliâmente, o definitj'vo.
19.6,Caso o íodice estabelêcido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais sêr utiLizado, se!á adotado; êm substituiÇão, o que vier a ser determinado pela

legislaÇão entáo em vigor.
1g:?.Na ausência de previsão legaf quanto ao índice substituto. as partea elegerâo novo indice
oficial, para rêajustalnento do preço do valor remanescente, por meio de têrmo aditivo'
19,8.o reajuste podêrá sêr realizado po! apostilamento'

20,O.DÀS DISPOSIçÕE8 GERAÍS

20.1.Náoserádevidaaosploponentespelaelaboraçãoe/ouapresentaçãodêdocrmentaçáorêIativa
ao certame, qualquer tipo de indenização'
2O.2.Nenhuma pessoa fÍsica, ainda que credenciada por procuraÇão leqa1, poderá representar mais

de lma Licitante '
20.3.4 presênte licitaçáo sonênte poderá vir a ser rêvogada por razões de interessê público

decolrêntederato§upelvênientedevidamentecomprovado,ouanuladanotodoouempa!tê,por
ilegalidade, de oficio o, pãi pto"o""çáo de tercãiros' mediante parecêr escrito e dêvida$ente

fundamentado .

20.4.Caso as datas previstas para a realizaÇão dos eventos da pre§ente licitação sejam declaradas

feriado e nâo havendo ratiiicaçao da convocaÇão' fican transferidos automaticamente para o

pri^"i.o d.ia útil subsequentê, no mesmo local ê hora anteriormeDtê previstos'
20.5.0 oRc por convenlênc1a adnintstrativa ou técnica' se reserva no direito. de paralisar a

qualquer telipo a execução da contrataçáo, cientificando dêvidamente o contratado'
2o.6.Decai!á do direito de iÍtpugnar pêrantê o ORC nos termos do plesente lnstlunento' aquêIe

que. tendo-o aceitado sen otjáçao,- venha a apresenta!' depois do julgêmento' falhas ou

irr!qri..ia"a"" que o viciaram iipot""t em quê taf comunicado não terá efeito de recurso'

20,?.Nos valo!es apresenr:ados pàIos licitàntes' já dêverão esta! incluidos os custos com

aqui-siÇâo de material, rnao-de-obra utilizada, impostos' encalgos' fretes e outros que venhan a

incidir sobre os rêspêclivos preÇos'
2O,B.As dúvidas surgidas ujJ"'u upt""t"taÇão das propostas e os ca6os omissos nestê instrumento'

ficaráo única e exclusivamentê sujêitos a intêrpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao nesmo

ou a autoridade superior ao oncl e* quarquex fase da ricitaÇáo, a promoÇâo de dirigência
destinada a esclalecer ou a complementar a instluÇão do plocesso'

2o.9.Para diximir controvérsias decorrentes deste ttri-*e' excluldo qualque! outlo' o foro

conpetente é o da Comarca de Itabaiana'

Mogeiro - PB, 25 de Àbril de 2022'

FLAVIANO CI,EBSON ÀRÀÚ.]O

Pregoeiro oficial



ÀlrExo

TERMO

I PREGÃO PRESENCI.ÀT N" OOO19/2 022

DE REFERÊNCIA ESPÉClEICÀÇÕES

ESTÀDO DA
PREFEITURA MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

DISCODI
MÊS

L2

1

2
MÊS

3

4

, lustnrÀiÍENTo E MoNrroRÀMENTo'
--::11- 

_ -

s

3. o.oBRrcÀçôEs Do co]ÍrRÀrÀDo
3.l.ResponsabiIlzar-se por iodos os ônus e obrigações concelnentes à legislaÇão fiscal-' civil'
tributária ê trabalhista, r"^ .o^o por todas u" d."p."u" e complomissos assumidos, a qualquer

tltulo, perante ".o" 
rot.,""aãoã ot-i ttt""i'o" trn tt'ão da exêcuÇão do objeto contratado'

3.2.Substituir, arcanclo com as despesas decolreDtes' .os mateliais ou selviÇos que apreseDtarem

alreraçôes, dererioraçÕes, ;;;ãi;"." * óui"qr,.. irresuLaridades di.screpantes às êxiqências

do instrumento de ajustê puttouao, ài"at qot con§tatados ipós o recebimento e/ou pagamento '

3.3.Não transfelir a outrem, no todo ou em parte, o oujÀto àa contrataÇão, sarvo nediante prévia

e êxpressa autorizaçáo do Contratante '
3.4.Manter,dulantea'rlqcDtiadocontratoououtrosinstnmênto§hábeis'emconpatibilidade
com as obrigaÇ0." u""'-,*iaàs-,-- toát" u" condiÇões- de habilitaçáo ê qualificaÇão exigidas no

respêctivo processo l-icita;J;io; ;;resentando ao contratante os documentos necessários' semple

T:;. ilii::ti3:u Fiscar corrêspondêntê à sede ou firial dâ ênpresa quê apresentou a docr'unentação

li.:il:.::"1":;.tii'.oi?orrn.ru"" assrmidas com obs_ervâncj-a a mêrhor técnica visenre. enquadrando-

sêr rigorosamente, autttJ-- ao" 
- -pt"ttito" Iegais' nornas e especificaÇões técnicas

cor!espondentes .

{.o.Do cRrrÉRro DE ÀcErrÀBrrJrDÀDE DE PREços

4.1,Hâvendo proposta o, fu""" vencêdor Çom valor para o re§pectivo item relacj"onado acima' na

;:i:l:"::"'rt"t";cios que conduzam a r,*a presunção rerariva de inexequibiridade, Pelo crltério
definido no Art' ae, rr, 

-ã]-iei 
8'666/93' em ta1 sltuaÇão' náo sendo possÍvel a imediata

confirmação, podêrá ser otü 
"L- 

rilitáità a opottunidade dê dêmonstra! a sua êxequibilidadê'

sêndo-lhê facurtado o r.u,J-aJ-oi-lirãst aias-t:Lteis para comprovar a.viabilidade dos preÇos'

conforme parâmetros oo .t""io elt' aa' rÍ' sob pena de desconsidêraçáo do j-tem'

gUÀIÍIÍDÀDEUNIDÀDE
t2

12

I

1.0.DO OB.TETO

1.1.constitui objeto desta 1j-citaÇão: coNTRÀTÀÇÂo DE EMPRESA PARÀ LocÀçÃo DE vEÍcu!'os sEM

CONDUTOR PARÀ ATETDER AS DEMANDAS SECRETARIÀS DO MUNICIPIO DE MOGEIRO'

2.0.JUSrrFrCÀÍnrÀ
2 . 1 . Considerando as necêssidades do ORc, tem o p!êsentê termo a fj'nalidade de deíinir' técnica

ã'ia.qruaa "rrt", os procedimentos necêssários para viabilizar a contrataÇão êm lê14'

2.2.Aé caractetísticas ê espêcificaÇões do objeto ora licitado são:



4.2.Salienta-se gue tais ocorrências não desclassificam automaEicamente a proposta, quando for
o caso. apenas o iteÍn corrêspondente.
4,3.os lances verbais serão efetuados em unidade monetária nacional'

5.0 . rfÍoDE!,O DÀ PROPOSTÀ

5.1.É parte integrante deste Termo dê Referência o modelo de proposta de preços corres
podendt o licitantê aprêsentar a sua proposta no próprio model-o fornecido' desde

àevidamente preenchido, conforme faculta o instrumentÔ convocatólio - Anexo 01'

pondente.
que sei a

GILVÀN EERREIRA DB LIMA
SECRETÁRIO



ÉSTÀDO DÀ
PREEEÍTUBÀ UIJNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

ÂNEXO 01 ÀO TERMO DE REF'EúNCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCIAL N" OO 019,/ 2 022

PROPOSTÀ

REE. : PREGÃO PRESENCIÀT N. OOO19/2022

oB.]ETo:coNTRÀTÀÇÃoDEE!',PRÉSAPABÀLoCÀÇÃoDEvEÍcULossBMcoNDUToRPÀRAATENDERÀs
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MOGEIRO.

PROPONENTE

Prezados senhores,

Nos termos da licitaÇão êm epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

DI SCRIMINÀÇÀO

O6 (SEIS) VEÍ CU],OS POPUI,AR COM MANUT

DO CONTRÂTÀDO E COMBUSTÍVEI POR CONTA

TÀNTE, PÀRÀ !'ÍCAR À DÍSPOSIÇÁO DE DIV'CONTRÀ

iSECRET ARIÀS, ÀNO/MODEI,O NÀO INFERrOR A 2027/2022,
]COMBUS TÍvE], GASOL/EIÀNOL, MOTOR IGUAI OU SUPERIOR

OM CÀPÀCIDÀDE PÀXÀ 05 PASSAGEIROS, NA

DEMÀNDAS

Is

0, c
RÀNCÀ. TODOS OS EQU IPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA _ R$

PRAZO - Item 5'0:
PÀGAMENIO - IIEM 18'O:

VALIDADE DÀ PROPOSrA - Item B'0:

l2

MÊS 1

1S

de de

CODIGO
UNIDÀDE QUÀNTIDÀDE rorÀÍ,

1 --loceçlo.POR CONTA

2

3

4

(DOI S ) POPULÀR TIPO SÉDÀM CO}.!

xANUTENÇÁO POR CONTA DO CONTRATADO E coMBUsrtvEL PoR]

.COTITA OA CONTRATANTE, PARA EICAR À DrsPosrÇÁo DE

:DrvERsÀs SECRETÀR]Às, ÀNo/MoDELo NÃo INFERToR Àl

lzozt / zozz, coMBUsrÍvEL GÀSOL/ETANOL, MOTOR IGUAL OU

lsuprnron A 1.3, o4 crrlNDRos, NA COR BRÀNCÀ, CO4

icapecroeoo PÀRÀ 05 PÀssAGErRos ' TODOS OS

iE MoNlToBÃMENTO.

i

I



Responsáve1

CN PJ



FOLrA 01,/02

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFTITORÀ MT'NICIPÀ! DE UOGEIRO

CoMISSÃO PERI.íANENTE DE LICITÀÇÃO

ÀlrExo rr - PBECÃO PRESENCÍ,ÀL N" 00019/2022

MODELOS DE DECLARÀÇÕES

REE.: PREGÁO PRESENCIAL NÔ OOAI9/2022
PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEÍRO

PROPONENTE
CNPJ

3.0 - DECrÂRê.ÇÃo de
convocatório.

submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento

aceitat todas as c1áu§ulas do
nele êstiPuladas.

1.0 - DECIÂRÀÇÃO de cumprimento do disPosto no Art' ?o' Ínciso XxxIII' da CF - Art' 27' Inciso
V, da Lei e.666/93.

o proponênte acina qualificado, sob penas da Lei e em acatamênto ao disposto no Àr:t' 7" inciso
XxxlrÍ da ConstituiÇão rederal, Lei ô.854, de 27 de outubro de 1999' decLara não possuir em aêu

qr.ãto a. Pessoaf, funcionários nenores de dezoito anos êm trabalho noturno' perigoso ou

insalubre e nem menores cte dêzesseis anos, ern qualque! trabalho; podendo existir menores, a

partir de quatorze anos, na condiÇáo de aprêndiz na forma da legislaÇáo vigente'

2.0 - DBCrÀRÀÇÃo de superveniência dê fato impeditivo no que diz !êspeito a palticipaçáo na

licitação,

confoÍnê exiqência contida na Ler 8.666/93t Art. 32, §2o, O proponente acina qualificado' declara

nãohavef,atéapresentedata.fatoimpeditivonoquedizfesPeitoàhabilitaÇão/pâlticiPaÇão
na p!êsente ticitaÇão, nao se áncontranáo em concordata ou estado falimentar' estando ciente da

obrigatoriedade de intorrnal ocorrências posteliores ' Ressalta' ainda' não êstar sofrendo

penatidadededeclaraÇãodeidoneidadenoâÍüitodaadministraÇâoEedêxal,Bstadual,Municipal
ou do Distrito Fêdexal, arcando civil e criminalmente pela Presente afirmaÇão'

o ploponente acima gualificado dêcla!a têr conhêcimênto e

r""p""ti.ro instnmênto convocatório e submeter-se as condiÇôês

Local e Data.

NOME /ÀS S lNATURÃ,/ CÀRGO

Reprêsentante 1ega1 do Proponente

OBSERVAÇÃO:
ÀS DECLARÀÇÔES

rdc
L-.\
tfrit ,i,

DEVERÃO SER EI,ÀBORADAS EM PAPEL TIMBBÀDO DO LÍCITANTE' OUANDO FOR O CASO'



(identificaÇão completa do representante do Licitante). cono replesentante dêvidamente

constituído de (identificação c;npleta do ficitante ou do consó!cio), doravante denoninado
(licitante/consórcio), para fins dà disposto no item ?'5'1' do Edital do Pregáo Prêsência1 n"

OOOLg/2o22, declara, sob as Penas da Iái. en especial o a't' 299 do código Penal Blasileiro'
que:

REE.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOOT9/2422
PREFEIIURA MUNÍCIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE :

CNP.]:

4.0 DECLARÀÇÃO de êlaboraÇâo iodêpendente de proposta.

d) quê o contêúdo da proposta aprêsentada
náo será, no todo ou em parte, dj.reta ou

outro participante potênclaf ou de fato do

do objeto da referida liciEaçào;

a) a proposta apresentada para participar do Prêgâo Presencial f OOOI-9/2022 foi elaborada de

rnaneiia indepenáente pelo iicltãnte, e o conteúdo da proposta não foi' no todo ou em paxte'

dirêta o indirêtamente, inforrnaao, discutido ou recebido de qualquer outro palticipantê potência1

ou de fato do Pregão Plesencial o' ao}l^9/2022, por qualquêr rneio ou por qualquer pessoa;

b) a intenÇão de apresentar a proposta elaborada para participar do Prêqão Presencial

OOOT|/2022 não foi infornaOa, alsàutiaa ou recebida dê qualquer outro participante Potenclal
dê fato do Pregâo Presêncial D' 00019/2022, por qualque! mêio ou por qualquer pessoa;

ÊoL1tA 02/02

ou

c) que nâo tentou. por qualquer meio ou por quafquer pessoa' influir 
-n-a- 

decisão de quafquer

ãutà participa.,t" ptt..r"iul- ou de fato do pregão Presencial ^" oOOLg/2022 quanto a participar
ôu não da rêferida l-icitaçãoi

para patticiPar do Pregão Presencial- \" 00019/2022
inaireiamente, conunicado ou dlscutido com qualquer
Prêgáo Presencial no OOO19/2022 antes da adjudicaçáo

e) que o conteúdo da proposta apresentada para partlcipaÇâo do Pregão Presêncial n' OO0]-9/2022

náo foi, no todo o, .. purt", direta ou indiretamente' discutido ou recebido de qualquêr

integrantedaPlefeituraMunicipaldeMogeiloantesdaaberturaoficia]daspropostas;e

f)quêegtáPlenamentecientedoteoÍedaextensãodestadeclaraçãoequedetémp}enospoderes
e informaÇôês Para fi rná-Ia.

Local e Data.

NOME /AS S rNAT rRÀ,/CÀRGO

Rêpresentante legal do proponênte

OBSERVÀÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELÀBOFÀDAS EM PÀPEI TIMBBÀDO DO LÍCITANTE' OUÀNDO EOR O CASO'



ESTÀDO DÀ
PREFEÍIURÀ I.{UNÍCIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PER!,ÍANE NTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO III - PREGÀO PRESENCI,ÀT NO OOOL9/2O22

MODELOS DÀ DECLÀBAÇÃO DE REGU],ÀRIDADE - HÀBILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIÀL NO OOO\9/2A22
PREFEITUBÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECI,ARÀÇÂO DE

70 -s2a / 02 .

REGULARIDADE para habilitaÇão previsto no Art' 4o, Ínciso VIÍ' da Lei

oproponenteacimaqualificado.declara,emconformidadeconodispostonoArt'40'lncisovII'
daLei10.520/02.queêstáaptoacrrmpri!plenamentetodososrequisitosdehabj.IitaÇáoexigidos
no respêctivo instmmênto cànvocatório que rêge o certamê acima indicado'

Local e Data.

NOME /ÀS S INATURÂ./CÀRGO
Representante legal do proponênte '

OBSERVAÇÀO:
íó"ôiiGeçao DEvERÁ sER ELÀBoRÂDA EM PÀPEI' ÍrMBR-ADo Do LrcrrANTE' QUANDo EoR o cAso'



ESTÀDO DÀ PÀBÀIBÀ
PREEEIN'RÀ MUNICIPÀL DE MOGEfRO

COT'fiSSÃO PERMÀNENTE DE LICITAÇÀO

ÀlrExo Iv - PRaGÀO PRESENCIÀI No oooLg/ 2022

MINUIA DO CONTRÀTO

PREGÀO PRE SEIICIA! NÓ OOOL9/2O22

PROCESSO ADMÍNISTRÀT]VO N' PP OOO19/2022

coNTRAEo N"r ".'/" -cPL

por
CPE
as

.... residente e domiciliado nô ....r
no ........., calteira de Identidade nô ....,

partes contratantês a§sinar o plêsentê contratÔ.

MUNÍCIPAL DE

DISCRIMlNADO

doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram
o qual sê regerá Pelas cláusulas e coDdições

édeR$

TERMO DE CONTRATÔ QUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITÚRÀ

MOGEIRO E .I PABÀ EXECUÇÃO DE SBRVIÇO CONTORME

NESTE INSTRUMENTO NÀ EOR}44 ABAÍXO:

Pelopresenteinstrumeotodecontrato.deumladoPlefeitulaMunici.paldeMogeilo-Av.
Presiáente ,foão Pessoa, 4? - centro - Moqeiro - PB, CNP'] no 08'866'501'/0001-6?' neste ato

i"pr.""rrauaa pelo prefeito Àntonio José Eerieira, Blasileiro, Solteiro, Empresario, residente e

domiciliado na sitio Pintado de ci'na, 138 . Area Rural . Mogeiro. PB, cPF no 840.199'644-91,

carteiradeldentidaden"336ollsssPPA.dolavantesimp].esmenteCoNTRÃTANTE,edooutrolado
'', CNPJ no ''"'''''' nestê ato representado

seguintes:

CTáUSUÍÂ PRT!.,EIRÀ - DOg EUNDÀ},ENTOS:

nste contrato decorrê da licitaÇão modalidade Pregão Presencial n' ooo1.9/2022, Plocessada nos

termos da Lei Eedêral n" 10.520, de 17 de .Iulho de 2OO2 e subsidiariamente a Lei Federat no

8.666, de 21 de ,runho de 1993; Lei Complemêntar no 123' de 14 de DezeÍÚf,ro de 2006; Dêcreto

Municipal no 016, de :.0 ae llávemfro de 2Oõ6; ê legislaÇão pêrtinênte' coosideradas as alteraÇôês

posteriores das referidas norrnas.

ctáusu!À sEG[rl{DA - DO OB,]ETO:

o prêsente contrato têIr po!;bjeto: coNTRÀTÀÇÃo 99 lyP*"À PARA LocÀÇÀo DE vEÍculos sE!'I coNDUToR

PANA ATSNOEN AS DEMÀNDÀS SECRETÀRIAS DO MUNICIPIO DE MOGEIRO'

o serviÇo deverá ser executado rígorosamênte de acordo com as condiçóês êxprêssas neste

instrumento, proposta apresentada, especiflÇaÇÔes técnicas correspondentes ' plocesso dê

licitação modalidade eregao erêsencial ;. ooo19/2022 e instluÇões do contlatante, documêntos

êssês quê flcam fazendo putla" it't"gtu']tes do ptesênte contrato' indePendente dê transcliÇâoi e

sob o !êgine de tarefa.

cúusu.À TERCEIRA - DO VÀI,OR E PREÇOg:

o valor total deste contrato, a base do preÇo pioposto'

cúus(,I,À QUÀRÍÀ . DO RE,Ai,I,STÀI'{ENTO EM §ENIIDO ESTRITO I

õu o.ài"" 
-""natatados são fixo§ e irleajustávei-s no prâzo dê um ano'

Dentro do prazo de .rigê.rciaã contrato e mediantê sol-icitaÇáo do contlatado' os p'eços podetão

sofrer reaiuste após o iBterregno de lrm ano, na mesma proporÇão da variaÇão verificada no IPCA-

ÍBGE acumurado, tomando-se p"i uu". o mês de apresentaçào àa respectiva proposta, exclusivamente

pã." à" outiquçõês iniciadas ê concluldas após a ocoltência da anualidade '

Nos reaiustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir dos

efêitos financeiros do ú1timo leajuste'
No câso dê atraso ou nao al""rgaÉã àà indicê de reajustamento, o contratante pagará ao contratado

à- i^porta,].iu calculada p"iu',liii.u variaÇão conhecida, tiquidando a diferenÇa correspondente

tâo logo sêja divulgado o fnaice definitivó' Fica o contratado obrj"gado a aPresentar memória de

.àf.,_rfá ..fár..te aó reajustamento de preÇos do va]or remanescente. §êmplê que este ocorrer'
Nas aferiçÕês finâj-s, o inaicã utiriraào para reajuste será, obrigatoriamente, o dêfinitivo'

caso o indice estabelecido para reajustamànto venha a ser extinto ou de quaLquer forrÀa não possa

mais ser utilizado, será aiotado, eí substj-tuiçáo' o que vier a ser determinado pela legislaÇão

êntão em vigor.
Na ausência de previseo legat quanto ao índice substituto' as Paltes êIegêrão novo índicê

oficial, pala reaiustame,tto áo pitço do valol rêmanescente' por meio de termo aditlvo'
o reajusté podêrá ser realizado por apostifamento'



cúusl,rÀ eurNBÀ - DÀ DorÀçÃo:
As despesas correrão por conta da seguinte dotaçáo, con§tante do orçamento vigente:
Recrrsãs próprios do Municlpio dê Mogeiro: LEI MUNISÍPÀÍ, 358/2027 02.010 GABINETE Do PRBTEIT9

O2OLO.O4,L22.2OO2.2OO3 MÀNUIENÇÂO DAS ÀTMDADES DO GABINETE DO PRETEITO 02.020 SEC' DE

ADIMINSTRÀÇÃO E PLÀNEJAMENTO O2A2A.O4.L22.2OO3.2OO6 }'IANUTENçÃO DAS ATIVIDÀDES DÀ SEC DE ADM E

pLANE;AM 02.030 sEc. EDUCAÇÃô, CULTURA, ESP, LAZER E TURIST'4O 02030.72.722.2006.2948 MANUTENÇÃo

DA SEC. EDUCAÇÃO, CULT, ESP, LÀZER E TURÍSM 02 ' 04O SEC' MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

02040.I0.722.0004.2920 MANUTENÇÃO DAS ATIVÍDADES DÀ SECRÉTARIA DE SAÚDE 0204a.L0-307.2001 .2442

MANUT DAs ATTVTDADES Do EUNDo MUNrcÍpÀL DE SAUDE 02 . 050 sEc. DE AÇÁo socrAL/EMAs

o2a5o.oB.244,2oo8'2040MÃNUT.ÀTIVIDADE§DÀsEc'DEÀCÀosoCIA!02.060sE'DEIND.CoM.CoMPRÀS
ElRÂNSPoRTEs02060.:1:1.\22,20]-2.2950MÀNUT.DASATIV.DEsEC.DEIND.coM.coMPRAsETRAN02.0T0
SEc.AGRIC.MEIoÀMBIENTE,PEscAEPECUo2o.7o.2a.722.2o1o.2066MANUT.ATIV.ADM.DAsEC.DE
AGRIC. E MEIO AMBIENTB 02.O8O SEC. DE INDUST. COMERCIO E ÍNERÃ ESTRUTURA O2O8O'15'452 '2009'2073
MÀNUTENÇÃO ATMDÀDES ADMINÍSTRATÍVAS DA SEINERÀ 02.l(a SECRÉTARIA DE EINANCAS

02140.04.123.0004.2088 MÀNUTENÇÃO DAS ATMDADES DA SEC EINÀNÇAS 3.3.90.39'00.00 ouTRos sERv.

DE TERC. PBSSOA JURÍDICA

CLÁUSULÀ SEXTÀ - DO PÀGÀMENIO I

O pagamento sê!á efêtuado mediante ploces§o regular
aaàtáaos pelo contratante, da seguinte maneira: Para

do perlodo de adimPlemênto.

cúusu].À sÉÍu{À - Dos PRÀzos E DÀ vrcÊNc1À:
os prazos máximos dê j-nicio dê etapas de execuÇâo ê de

admitern prorrogaÇão Das condiçõe§ ê hipótesês Pr:êvistas
abaixo indicados e seráo considerados da assinatura do

a - Inlcio: Imediato;
b - Conclusão: 12 (doze) meses.
A vigência do presente contrato será determinada: 12

assinatura; podendo sex prorrogada nos têrmos do Art'

cráusu,À orrÀIrA. - DA.s oBRrcÀçõEg Do coNTRÀrÀNEE !

à - ef.trat o pagamento relaiivo a execuÇão do servlço efetivamente lealizado' dê acordo com as

respêctivas c1áusulas do presêntê contrato;
b - Propolcionar ao contratado todos os neios necessárlos para a flel execuÇão do serviÇo

contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualque! j'rrêqularidade encontlada quanto à qualidade do

ser.riço, exercendo a nuis ampta e cornpteta fiscalizaÇão' o que náo exine o Contlatado de suas

responsabi l idades contratuais e Iegais;
d - Designâr rêpresêntantes com airibuições de Gestor e Elscal de§te contrato' nos termos da

norma vigênte, especia-Lmenle Pala acompanhar e,fiscafizar a sua execuÇáo' respectivamênte '
fermitida a contrataÇáo ae- àr'ceiros para assistência e subsldio dê informaÇôes pertinentes a

essas atribuiçôês '

ê em observância às normas e procedimentos
ocorrer no prazo de ttinta dj"as, contado§

conclusáo do objeto ola contratado, que

no Art. 5?, § 1', da Lei 8.666193, estáo
Contlato:

(doze) meses, considerada da data de sua
5?, da Lei 8,666/ 93 '

cúusuLÀ NolrÀ - DÀs oBRrcÀÇôEs Do coNrRATÀDo:

a - Bxecutar devidamente o-"ã."iço descrito na cláusu1a cor!êspondente do presênte contrato'

dentro dos melhores parametrãs de qualidade estabêIecidos para o lamo de atividadê rêIacionada

ao objêto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabili.zar-se po! todos os ônus á obrigaÇÔes concêrnentes à legislaÇáo fiscal' civil'
tributária ê trabalhista, b.;;;.. por todas uJ d."p."u" e comprornissos assumidos, a qualquer

lltulo, pêrante sêus fornecedores ou terceiros em razáo da êxecução do objeto contlatado;

c - MaDter preposto capacitaào e idôneo, acelto pêlo contlatantê' quando da execuÇão do contrato'
qu" o ,.ptá"ette integralnente ên todos os seu§ atos;
d _ permitir e facilita! a fiscatizaÇão do contratante devendo Plesta! os infolmes e

esclarecimentos sol ici tados;
e.seráresponsáve1pêIosdanoscar]sadosdiretamenteaocontratantêouatêIceilos,decorrêntês
dêsuaculpaoudolonaexecuÇãodocontlato,náoexclulndoouleduzindoessaresponsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pê1o órgáo j'ntêressado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto dêste instrunênto' 9êm

à conhecimento e a devida autorizaçáo expressa do contrâtante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em conpatibili'dade con as obrigações a§sumidas'

todas as condiÇôes ae ir"uiritãçao e qualificaÇão exigiaas no respectivo Processo licitatório'
apresentando ao contratante os docurnentos necessários' semple que solici'tado'

crÁusuLÀ DÉcníA - DÀ ÀrrERÀÇio E REscrsáo:
Este contrato poderá ser "iiãr"ã. com a devida justificativa, unilatêrarmente Pero contratantê

ou por acordo entre as partes, nos casos plevistos no Art' 65 e se'á rescindido' dê pIêno

diÍeito, conforme o disposto oos Arts' '71 , '18 e 79' tÔdos da Lei 8'666/93'
ocontratadoficaobrigadoaaceitar,DasmêsmascondiÇõêscontratuais,osacléscimosou
supressões quê sê fizelem oos selviços, até o rêspectivo linite fixado no Art' 65' § 1' da Lêi

g.666/93. Nenhum ac!éscim. ã" ""pr.""a" 
poderá excàder o ]itnite e§tabelecido, salvo as suprêssôes

resultantes de acordo celebrado entre os contratantes'

CLÁUSULÀ DÉCÍ}íÀ PRN@IRÀ - DO RECEBIMENTO:



Executado o plesente contrato e observadas as condiÇôes de adimplemento das obligaÇôes pactuadas,
os procedinêntos e prazos para rêceber o seu objêto pelo Contratante obêdecerão, conforne o

caso, às disposiÇôês dos Àrts. '73 a 76, da Lei 8.666/93.

CIÁI'ST'IÀ DÉCD.{À SEGUNDÀ . DÀS PENÀI,IDÀDES:
A rêcusa injusta em deixar de cumprir as obriqaÇõês assurnidas e preceitos legais, sujeitará o

contratado, galantida a prévia defesa. às seguintes penalidades plêvistas nos Arts. 86 e 87, da

Lei 8.666/93: a - advêrtência; b - multa de rnola de 0,51 (zeIo vírgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia dê atraso na entlega, no inícj.o ou Da execuçáo do obieto ora
contratado; c - multa de 10* (dêz por cento) sobrê o valor contratado pe.Ia inexecuÇão total ou

parcial do contrato; d - simuftaneamênte, qualquer dâs penalidades cablvêis fundarnêntadas na

Lei 8.666/93 e nâ Lei LA.520/A2,
Se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for rêcolhido no plazo de 15 dias após a comunicaÇão
ao contratado, setá automaticamente descontado da plijneira parcelâ do pagamento a gue o

contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratÓrios de 1t (um por cento) ao nê§, ou.
quando fo. o caso. cobrado judicialnentê.

cúugu!À DÉcDrÀ TERCETRÀ - DÀ coMPENsÀÇÂo FrNÀNcErRÀ:
Nos casos dê êventuais atrasos dê paqamento nos termos deste instrumento, e desde que Ô Contratado
não tenha concorrido de algrma forma para o atraso, será admitida a comPensaÇão financeira,
devida desde a data linite fixada para o pâgamento até a data correspondênte ao efêtivo pagamento

da parcela. Os encargos moratólios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com

utiiizaçâo da seguinte fórmu1a: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratórios; N: nunero de

d.ias enire a datà prevista pala o paqamento e a do efetivo pagamênto; VP = valol da parcela a

ser paga; e I: ínáice de compensaçâo financeira, assim apurado I I = (Tx + 100) + 365, §endo TX

= peicãntua1 do rpcA-rBGE acumulado nos úftimos doze meses ou, na sua falta, um novo lndice
adÀtado pelo coverno Eederal que o substitua. Na hipótese do refelido lndice estabelecido para
a compen;aÇão financeira vênha a ser extinto ou de qualquer forma não possa na-is ser utilizado,
será aaotaào, em substituiÇão, o que viêr a sêr deterrninado pela legislaÇão então en vigor.

clÁÜsul.À DÉCÍt,{À QÚÀRTÀ - DO FORO:

Para dirimir as quêstões dêcorlentes deste
Itabaiana.

TESTEMUNHÀS

contrato, as paltes elegêm o Foro da Comalca de

valE, por estarem dê pleno acordo/ foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual
assinado pelas partes ê por duas testemunhas.

dêdeMogeiro - PB,

PELO CONTRATANTB

PELO CONTBÀTADO


