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ESTÀDO DÀ BÀ
PRETEITUBÀ IdUNICIPÀIJ DE MOGEIRO

COMISSÀO PER}A}IENIE DE LICITÀÇÃO

EDITÀL, - Licitação
pRocEsso ÀDMrNrsrRÀtlvo N" Pp ooo2L/2022
LrcrrÀÇão N" . ooo2l/2o22
MODÀLIDADE: PREGÃO PRESENCÍAL
TIPOI MENOR PREÇO

Órgão Reafizadol do celtame:
PRETEITURÀ MUNICIPAI DÉ MOGEIRO

AV. PRESÍDENTE JOÃO PESSOÀ. 4? - CENTRO - MOGEÍRO - PB'

cEp: 5g375-OOO - E-mai1i lj.citacaornOgeiroGUol. COm. br/compras . cotacoe§ 0outlook. com

3266L033,

TeI. : (83)

O ólgão Realizado! do Certame acima qualj-ficado, inscrito nô CNPJ 08.866.501,/0001-67, dolavante
dsnolin.do girplessentê oRc. torna público para conhêcinento de quantos possam interessar que

fará realizar através do prêgoeiro ófi.iul 
""""""o!ado 

por sua Equipe de Apoio, as 08:30 horas

do dia 27 de l4aio de 2022 no Lndereço âcima indicado, ficitação na modalidade Pregão Presência1

n' aaa2f/2022, tipo menox preÇo. e sob o rêgime de enpreitada por preÇo global; tudo de acordo

com este in§trumento e em observância a Lei I'edêra1 no 1O'520' de 17 de JulhÔ de 2002 ê

subs idiar:iamente a LeÍ l.ederal n.8.666. de 21 de ,runho de 1993, Lei ComPlementar n' 123, de 14

de Dezenlcro de 2006; Decreto Municipal ni 016, de 10 de Novembro de 2006, e legislação pertinente,
consideradas as alteraçoes post'eriores das xeferidas oormas; conforme os clj'télios e

procedimentos a segulr definiãos, objêtivando obter a melhor propo§ta Para: CONTRÀTAÇÁO DE

iúp*esa pAxÀ ExEcUiÃo Dos sERvrÇóS DE LEyANTAMENT6 ToPocRAEIco E ELAB9RÀÇÃ6 DE PR6JEToS PARA

MEL}IORIÀS PRIMARIÀS E ADEQUAÇÃO OT SSTRÀOAS V]CINÀIS NÀ ZONA RURÀL NO ÂMBITO DESTE MUNÍCIPIO'

1.0.DO OB.IETO
l.l.constituiobjetodapresenteticitaçáo:coNTRATAÇÁoDEEMPRESAPARÀExEcUÇÃoDoSsERvIÇos
DE LEVANTÃMENT6 T6POGRÂF'ICO E ELÃBORÂÇÃô DE PRO.]ETOS PÂBÀ MELHORIAS PRIMÃRIAS E ADEOUAÇÃO DE

ESTRÀDAS VICINAIS NÀ ZONA RURÃL NO ÂMBITO DESTE MÚNICIPTO'

i,z.o" espêcificaÇÕes do objeto ora licitado, encontram-se dêvidamente dêtalhadas no

correspondãnte TerÍno de Referência - Anexo I deste Instnmento'
1.3.4 contrataçáo acima descrita, que será processada oos ternos deste in§trumento convocatóxio'

especj- fi cações 
' técnicas e informáçÕes complementares que o acompanham' quando for o caso'

;;:;i;I;;-;"; pera necessidade da devida efÀtivaçao de sárviÇo para suprir dêmanda especifica -
coNTRÀTAÇÃoDEEMPRESAPÀRAExECÚÇÁoDosSERvIÇosDELEVÀNTAMENToToPoGRÀrIcoEEI,ÀBoRAÇÃoDE
PROJETOS PÀRA MELHORIÀS PNTUANiAS i AOTQUAÇÃO DE ESTRÀDAS VICINAIS NA ZONA RURÃL NO ÂMBITO DESTE

MUNICIPÍo -, considerada opãti,t'u e imprescindíveI' bêm como relevante medida dê intêresse

público, e ainda. peta nece'ssidade de désenvolvimento de aÇões continuadas Pala a plonoção de

atividadespertlnentês,visandoàmaximizaçáodosreÇulsosemrefaÇãoaosobjetivosprogramados,
obserwadas as diretrizes e mêtas definidas nas ferramentas de planejarÂento aprovadas '
1.4,salienta-se que na leferida contlataÇâo' náo se!á concêdido o tlatamento diferenciado e

§inplificado para as llictoàlnp..sa" e Emprê-sa-1 
-9? ^ 

Pequeno Porte' nos termos das disposiÇões

contidas no Art. 4?. d" ;i"ã;;i;.entai no L23/2006, por nâo enquadrax-sê nâs hipótêses doa

incisos 1 e IrI, do Art. 48, como tarbém, náo ser oportuno aplicar -a exigência facultada no

inciso 1Ír do mesmo artigo, visto estaren pre§eotes' isolada ou simultaneamente ' as situaçôes

previstas no inciso III, doArt' 49, todos do referido diploma 1egal' Eica' no êntanto' aasegurado

a ME e Epp o tratamento aiiàrlnciaao e sinpliflcado právlsto nos deÍnais Àrtigos do Capltulo V,

seÇãô r, da Lêi n". 123,/06.

2. O.DO r.OCÀ! E DÀTÀ E DÀ rl{PoGNAçÃO DO EDrEÀl
2.l.os ênveropês contendo ã 

- 
ão.L,...rtuçao rêlativa à proposta dê preÇos e,a habilitaÇáo paÍa

execuÇáo do objeto dêsta licitaçâo, dáveráo ser entreguds ao Pregoeiro até as 08:30 holas do

dj-a 27 dê l'laio d.e 2022, ,,o J,,-a-"iüo 
'to"stante do preârnfúfo deste instlumento' Nestê mesno local'

data e horário sera reafizaàa a sessão púbtica para abêrtura dos referidos ênvelopes '

2.2.Ínformações o, u".r".".]*"rrtos sobie esta iicitaÇão, serão plestados nos hôrários nornais

de expêdiente: das 08:OO as 12:OO horas' E-mail:

l ieitacaomogeiroGuol- . com. br/compras ' cotacoes Goutlook ' com'

2.3.Quarquêr pêssoa - .id.ã;;-;; ricitantê - poderá solicitar esclarêcimentos ' providências ou

impugnaÍ o atô convocat6.io-át"tt celtarne' se manifestada Por escrito e dirigida ao PÍegoeiro'

ã!t óz taol"l dias úteis antes da data fixada para xecêbimento das plopostas'

2.4.Cabetâ ao Pregoeiro, auxi'l-iado pelos setorês responsáveis pela elaboraÇão dêste ato

convocatório e seus anêxos, aa.iai, sotre a petiçáo no piuro de aLé 24 (vinte e quatro) holas'

considerado da data en que foi devidamêntê recebido o pedido'



2.5.À respectiva petiÇão sêrá aPresentada da seguinte forma:
2,5.1.Protocofizândo o original, nos horátios de êxpedientê
seguinte enderêÇo: Av' Presidente ,loão Pêssoa, 47 - Centro -

acina indicados, êxclusivamênte no
Mogeiro - PB.

3.0
3.1

3.1
3.1
3.1

3.2
3.2

.DOS ET,AUENTOS PÀRÀ r.rcÍÍÀção

.Aos participantes, serão fornêcidos o§ seguintês elemêntos:

.1.ÀNEXO I - TERMO DE RBFERÊNCIA - ESPECIEICAÇÔES;

.2.ANEXO II _ MODETOS DE DECLARÀÇÔES;

.3.ANEXO III - MODELO DE DECLAXÃÇÃO DE REGULARIDADE _ HABILÍTÀÇÃO;

.4.ANEXO IV . MÍNUTÀ DO CONTRÂTO.

,À obtençáo do Edital podêrá 6êr feita da seguinte formai
.1.Junto ao Pregoeiro: gxatuitamentê; e

.2.Pe1os sites: www.mogeiro.pb.gov.br:/licitacoes; wl'l'' ' tce ' pb ' gov ' br

4. O. DO SUPORTE úEGÀ'.
4 . 1 . Esta lj,citaÇão reqer-sê-á pela Lei Fedêral n" 10 ' 520. de 17 de JulhÔ de 2A02 e

subs idialiamente a Lei Federal rrJ 8,666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n' 123, de 14

de Dezênbro de 2006; Decreto Municipal no 016, de 10 de NoveÍibro de 20A6; e lêgislaçáo pertinente,
consideradas as afteraÇões posteriores das referidas noltnas; quê ficam fazêndo partes intêgrantês
deste instrumentor independente de tlanscrj"ção'

5. O.DO PRÀZO E DOTÀÇÃO

5'l.oprazomáximoparaaexecuçáodoobjetooralicitado.conformesuascaracterísticaseas
nece§sidadesdooRC,equeadmiteplorrogaÇâonoscasosplevistospê1aLeiB,666/93,êstáabaixo
indicado ê será considerado a partir da assinatura do cÔntrato!

rnicio: Ímediato;
Conclusáo: ? (setê) meses.

5.2.o serviço será executado de acoldo com as especificaÇÔes definidas no correspondente Têrmo

de Referência1, anexo a este instrumento'
á,f.ó pru"o de vigência do correspondente conttato será determinado: até o final do exêrclcio
financeiro de 2022, considerado aa data de sua assinatula; podendo ser prorrogado nos termos do

Art. 5/, da Ler u.bbo/vr'
5.4.Às despesas decorrentes do objeto destê certame, corre!âo por conta da seguintê dotaÇão:

R""ur"o" eióprios do Mun.icÍpio de 
-t'togelro: LEI MUNIcIPÀL 358/202f 02.080-sEC.DE INDUST ' coMEBcIo

E ÍNFRA ESTRUTURÃ 02080.15.452.200ó.2013 - MANUTENCÀO ATÍVIDÀDES ADMINÍSTRATIvAS DA SEINFRA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA .]URÍDrcÀ

6. O.DÀS COI|DrÇôES DE P.ARTTCTPÀÇÁO

6.1.os proponêntes que desêjarenr participar dest€ c-eltâme dêverâo entlegax aÔ Pregoeiro dois

envelopes fechados inoicandã, respectiviente, PRoPoSTA DE PREÇos e DoCUMENTAÇÁo' devidamente

identificados, acompanhados da respectiva declaraÇão dê cumprinênto do§ rêquisitos de

habilitaÇâo, nos termos definidos neste instrumento convocatório'
6.2.AparticipaÇãonestecertameéabeltaaquaisquerinteressado§,incfusiveasl"licroenpresas,
Ernpresas de Páqueno Porte e Equiparados, nos termos da lêgislação vigente' - -.
ã-.i-Nao poa.aaá participar os intetessados que se encontren sob o regine falimentar' empresas

""irurrq"i.u" 
que^nao tuncionem no pals, nem aqueles guê tenham sido decrarados 

"lnidônêos 
para

licitar ou contratar com a ed:ninistiação pública ou que estejam cumprindo a sanÇáo de suspensáo

do direi.to de licitar ê contlatar coro o ORC'

6.4,os licitantês que o.""iái"In enviar seus envelopes Ptoposta de PreÇos e DocumentaÇão via

;;;;;i ---.; aviso àe n"".uiÀÀ"to AR -, deve!áo remetê-los en tenpo hábil ao endereÇo constantê

dopreâíúculodesteinstrumento,aoscuidadosdoPregoeiro-ÉlavianoclebsonÀraúio'Nãosêndo
rigorosamente obselvadas as exigências deste item' os respectivos envêfopes não serão aceitos e

à Íicitantu, portanto. desconsiãerado para efeito de participação no certame' 
-

6.s.Quando observacla a ocorrência da êntrêga apenas dos ênvelopes junto ao PÍegoêilo, sem a

permanência de representante credenciado na rêspêctiva sêssão púb1ica' ficará subeotendido quê

à licitante abdicou da fase de fances verbais'
6.6.É vedada à participação en consórclo'

?.0.DÀ REPRESENTÀÇÃO E DO CREDENCÍ.N'íENTO

7,1.o licitante deve!á se upr.ã"au., para credenciamento junto ao Pregoeiro, qualdo for o caso'

atÍavés de um rePrêsentante, com os documentos que o. credenciam a participar deste ptocedimento

licitatórj-o, inclusive ..^;;;;t" pttl rot*'r"iao de ofeltas e lances verbais' cada licitante

cledêncj-ará apenas um ,.p..-"ã"Lã"tt que será o úoico- admj'Lido a intervir nas fases do certame

na forma prevista neste insjrJ:nJnio. pãa"ttao ser substltuldo posteriormente por outro devidamente

credenciâdo '
i-.i.ruru o cledenciamento deve!áo ser apresentados os §êguintes doc,mentos:

? . 2 , 1 . Tratando-se do rêprêsentante legai: o lnstnmento c;nstitutivo da empresa na forma da Lei'

q;;;á; ;". o .u"o, a".,iau^.ni. reqisirado no órgão competente' no qual estejam. êxplessos seus

;;;;;;" 
-;;.. 

exercer direitos e assumir obrigaÇões en dêcor!ência dê tar investidura;
? . 2 .2 . Tratando-". d. procutãott 

-ã-piã""'"çáo' por lnstrumento púbrico ou particular da quar

constem os nêcessários p.a.il" p.à forrnurar- verbalmentê lances, nêgociar preÇos, firma!

declar:açÕês, dêsistir o, uptu""tiut as razÕes de.recutso e praticar todos os demais âtos

pertioentes ao certamêi utãi'tpunittau do correspondente instrumento de constituiÇão da empresa'

quando for o caso, que ao.paà't" os podêres do mandantê Para a outo'ga' Na hipótese de procuraÇáo

seja particular deverá tar rcconhecida a fiÍúâ êú ctrtório do rêaPoctivo tigntâtáriô '



?.2.3.O rep!êsêotante legal e o ploculador deverão identificar-se apresentando documênto oficial
que contenha foto.
i.3.n"tes documentos devêráo ser êntregues ao Prêgoeiro - antes do inicio da sessão pública -
em original, por qualquêr processo de cópia autenticada poI caltório coÍnpetente, pelo Plegoêiro
ou nembro da Equipe de APoio.
7.4.4 não apresentaçáo ou ainda a incorreÇão insanável de qualquêr dos documêntos de

credenciamenú impedirá a partj.cipaçáo ativa do representante do licitante no presente cellamê.
Esta ocorrência não inabilitará sumarianente o concorrente, apênas perderá o dirêito a

manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá
regularnente do referido concorrente seus ênve}opes, declalaçÔes e outros elementos necessários

à larticipação no cêrtamê, desde que apresêntados na forma dêfioida neste instrumento'
7.!.1Jo.o,ner.rto de abertura da sessão púb1i.ca, cada licitante, por intermédio do seu representante
devidamente credenciado entregará ao Pregoeiro, em sêparado dê qual-quer dos envelopesi a seguintê
documentaÇão:
7 . 5. 1 . DeclaraÇáo de ElaboraÇão Independente de Proposta - Ànexo I1'
? . 5 ,2 . Dêc1ara;ão dando ciênàia de que cunpre plênamente os requisitos dê habilitaÇâo' conforne

modê1o - Ànexo fII; e
? . 5. 3. Comprovaçáo de que o 1j'citante se enquadra nos telnos do Art' 3' da I'ei 123/06' se fo! o

"a"o, "ar'rdo 
considerado nicroemplesa ou empresa de pêqueno pOItê e recebêndo' poltânto'

tratamento diferenciado e simpiificando na forma definida pela legislação vigente' TaI

co.p.o.raÇão poderá ser feita atrãvés da apresentaÇão de qualquer um dos §êguin-tes docr'mentos' a

critério do licitante: a) dêc.}aração .*f..""a formalmentê assinada po! profissional da área

contábil, devidamente habiritado; Ü) .urtlaao simplificada enitida pe1â iunta conêrciar da sede

do licitante ou êquj.valente, na forna da 1êgis1aÇão pertinênte' A ausência da referida dêclaraÇão

ou cêrtidão simPlificada, apenas neste caso pa!a comprovaÇão do enquadramento na forma da

l-egislaÇão vigente, náo é suficiente notivo paia a inaÀiritaÇâo do licj'tante' apenas perde!á'

durante o prêsentê certane, o dirêito ao tratàmento diferenciado e simptificado dispensado a uE

ou EPP, previstos na Lêi 123106:
?.5.3,1.o Plegoeiro poaerá prÀover diligêncta, na forma do Art' 43' § 3o' da t'eí 8'666/93'
dêstinada a esctarecer se ; ricitante é, de fato e dê direito. considerado micloêmplesa ou

empresa de pequeno Porte.
?.6.Ouando os envêlopes Proposta de P!êços ê Docr-rmentaÇão forêm enviados via postal' a

documentaÇáo relacionada no§ iiens 7,5'7, 7'5'2 e 7'5'3 dêverá ser apre§entada dentro do envelopê

Proposta de PreÇos.

8. O.DÀ PROPOSTÀ DE PREçÔS

8.1.À pioposta dêverá ser apre§êntada em

seguintês indicaÇões no anvêlso:
01(uma) via. dentro de envelope lacrado. contendo as

aaa21, / 2a22
PREEEITURÀ MUNICIPAT DE MOGEÍRO

PROPOSTA DE PREÇOS . PREGÃO PRESENCÍAL NO.

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

oENVELoPEPRoPosTADEPREÇosdeverácontê!osseguintêsefementos:

8.2.Proposta ê1abolada en consonância con as especificações constantes destê instrumento e sêus

elementos - Ànexo I -, em papel tiÍürâdo da emPlesa' quando for o caso' .assinada por seu

represêntante 1egal, .ott.,,aà no colrêspondente itêm cotado: discriminâÇáo e outras

caracte!ísticas s. rre.u"saJ. guantidade e varores unitário e total expressos em algarisnos'

B,3.Será cotado um único preÇ pára cada item' com a utilizaÇão de duâs casas decimais' lndicaÇão

ern contrário está suieita a'coireçáo observando-se os seguintes critélios:
B.3,1.Ealta de dígitos: serão acrescidos zêlos;
8.3.2.Excesso de digitosl "ãáo o pti^eiro dlgito excedêntê menor que 5' todo o excesso se!á

suprimido, caso contrárlo nãru.a o arredondamenio do dtgito anterior para nais e os demais iten§

excedentes suprimidos.
8.4.4 Proposta deverá se! redigida em lingua portuguesa e em noeda nacional' êlaborada com

clateza, sêm altêrnativa", ]:-u""tã, emendas e/ou entrêlinhas' suas folha§ lubricadas e a última

datada e assinada p"ro ,."pã""â"ài, càrn inaicaçâo: do valor totar da proposta en alqarismos'

dos plazos de enlrega ou .i""uçao, das condiÇôes de pagamento' da sua validade que nâo poderá

ser infêrior a 60 dias, " 
á,"tu" infonnações e obs"t'aioes pertinêntês que o ticitante iulgar

ãiliii?liii;" discrepância entre o prêço unirár.io e o valor rotar, lesultado da ÍnultipricaÇão

ào pr"ço unitário pela quantidade, o prêço unitário prevalêcerá'
g.6.pica êstabelêcido qru irã-r"rrao divergência de preços unitários para um mesmo produto ou

serviÇo, prevalecerá o dê meno! vafoÍ'
LJ.No caso de at-teração ";;;;";;i. 

da proposta feita pero Pregoeiro e sua. Equipe de Àpoio.

decorrente êxclusivamênte J" lt"o"tçot" ná unidade de medida utilizada' observada a dêvida

propolcionalidade. tem cono-ia iriiipri"uçao e/ou soma de valorês, prevalêcefá o valox corrigido'

8,8.4 náo indj.caÇão na PÍoPosta dos prâzos dê- entllega ou execução' das condiÇôes de pagamento

ou de sua validadê, ti."ta lott"tà"diào gue o licitante aceitou integralmente as disposições do

ato convocatório e, po.tantJfãrão .ã."iá.tuaus as dêterminaÇões nêIe contidas para as refelidas

;;;q;;;i;"-;"; seáo s,,ticiente motivo para a desclassificaÇáo da proposta'
g,9.É facultado ao ricitante, apresentar a proposta no própiio modê10 fornecido pero oRc' desde

que êsteja devidarentê pleenchido '



B.1O.Nas licitaÇões para aquisiÇão de mercadorias o participante indj-caÍá a oriqÍem dos Plodutog
ofêrtados. À eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante.
B.11.Se!á dêsclassificada a proposta gue deixar de atender as disposiÇões deste instrumento.
B.12.Eica facultado ao licitante a apresentaçáo da proposta tanbén em nldia, ou seja, en cD ou

PENDRIVÉ.

9.0 .DÀ EÀBrLrtÀçÃO
.os documentos necêssários à habilitaçáo dos licitantes, devêrão ser aplesentados êm 01 (urna )

via? dentro de envelope lacrado, contendo as seguintês indj.caÇões no anverso:

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCÍAL NO.

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00a21/2a22

O ÉNVELOPE DOCWENTAÇÃO deve!á contel os seguintes elêmêntos

9.2
9.2

. PESSOA .IURÍDICÀ:

.l.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridlca - CNPJ'

.2.prova de insc.iÇão no cadastro de contlibuintes estadual ou municipal, felativo à sêdê do

Iicitantê,
g.2.3.Ato constitutivo, êstatuto ou contrato social en vigor, devidamente fêgistrado, êm se

tratando de sociedades conerciais, e, no caso de sociedades por açõesf acompanhado de docrmeDtos

de eleiÇão de seus admlnistradores. InscriÇáo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
u.o p.r.riruau de prova de diretoria em êxeIcício. Declêto de autorizaÇão, em se tratando de êmpresa

ou s-ociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorizaÇão pala

funcionamento expedido pelo órgão conpetente, quando a ati'vidade assim o exigir' Registro
comêrci-al-, no caso de empresa indiviauir. Estas exigências náo se aplicam ao licitante que'

àuur,ao a.'etâpa de credentiarnento no certalne, já tenha apresentado dê forma regular nos termos

áo p..""rt" instrmento convocatório, a referida documentaÇão solicitada neste subitêm.

9.z.a.aatanço patrimonial ê demonstraÇÔes contábeis do último exelcÍcio social, já exiglveis e

àpresentados ,'rã fo.^. da 1ei, co,n indicação das pá'inas correspondentês do livro diárlo em que

o nesmo se encontra, ben como apresentaÇão dos competentes tellnos de abertula e encerlamênto'

a§sinados por profissional habiiitado e devldamente registrados na junta comercial competente,

vedadaasuasubstituiÇãoPorbalancetesoubalanÇosprovisórios.Tlatando_sedeempresa
constitulda há menos de um àno, ou aquêfa guê ainda não tenha realizado o fechamênto do seu

pii^.i.o ano de existência no prazo feial, poderá apresenta! o Balaço de Abeltura assinado por

profissional habil'itado e dêvidamente registlado na junta comelcial competente '

9 .2 . 5. Regularldade para com a Eazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos RêIativos aos

Tributos Eederais e à Dlvida Àtiva da Uniáo'
9.2,6,certidôes negativas das Eazendas Bstadual e Municipal da sede do licitante' ou outlo
equjvalente, na forma da 1êi.
ó,'à. r . co^p.orr"ção dê regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tenpo de selviÇo - EGTS'

apr."urrturrdoorespectivoCertificadodeRegularidadefornecidapel-aCaixaEconômicaFederal'
9.2,B.prova dê inêxistência de débitos inaJ.inplidos perante a.lustiça do Trabalho, mediantê a

apresentaÇão de Certidão N.qàii.ru dê Débitos trab_alhlstas CNDT, nos ternos do Título VII-A da

ConsolidaÇão das Lêis do rra'ba.Iho, aprovada Pêlo Dêcleto-Lêi n'5'452' de 1o de mâio dê 1943'

9. 2. 9 . DeclaraÇáo do Iicltante: de 
-curnprimánto do disposto no Art' ?o' Incieo xxxIII' da

Constituição Eederal - A*. ;i,Inciso v, da Lei 8'666'/93; de superveniência de fato impeditivo

no que diz lespej.to a participaçao na licj'taÇáo; e dê submeteÍ-se a todas as cláusulas ê

cà.ralç0." do prãsente initrumento convocatório, conforrne modelo - Anexo rr'
9.2.10,certidão negativa de fatência ou concoxdata expedida pelo di§tribuidor da sede do

licitantê, no máximo 3o (trinLa) dias da data prêvista pêra abeltura da§ Propostas'
9.2.11.comprovação de capacidade de desempenho anterior satlsfatório' de atividadê iqual ou

assenelhada ao objeto au ric-iiàáo, fej"ta átravés de atestado fornecido por pessoa jurldica de

dirêito púbIico o1-1 P!ivado '
9.2.12.Alvará de LocalizaÇáo e funclonanento ê/ou declaração da Prefeitura do loca1 da sede da

Firma, inforrnando que a nesmà funciona no endereÇo Írlencionado nos doc\rrnentos '

9.3.osdocu$entosdeHabilitaçãodêverãoserorganlzadosnaordemdescritaDêsteinstrumento,
precedidos por um indÍce correspondente, podendo ser apleseotados êm original' po! qualquer

processo de cópia autenticaàa pár cartório comPetente' pelo Pregoeiro ou menbro da Equipe de

Apoio ou pub.Iicação .. o.áão àu irnptet"t oficlat' quando for o caso' Estando perfeitamente

legivêis, sem conter rortoás, tu"t""i", emendas ou enirerinhas' dentro do plazo de validade' e

encerrados em ênvêlope devlàamente lacrado e indêvassável ' Po! ser apênas uma formalidade que

visa facilitar os tralatnos, I ausência do rêfêrido índicê náo inabilitará o Ij-citante'
9,4,À falta de qualquer docl.mênto exigido' o seu vencimento' a ausência das cópias devidamentê

autênticadas ou das vias originais para autenticaÇão pelo pregoêiro ou me'ülo da Equipe de Ãpoio

ou da publicação em órgão na- imprenlsa oficial' a aPlesentaçáo de documentos de habilitaÇão fora

do envetope êspecifico, t.;".ii-"-.."pectivo Ii;ltantê i"nabilitado' Quando o dÔcumento for

obtido via rntelnet "". 
r.qãiiãtaà será comprot'ada nos endeteÇos eret!ônicos corlespondentes '

Poderá ser utilizada, a criiério do Pregoeiro' a documêntaÇão cadastlal dê fornecedor' constante

dos arquivos do ORC, para 
"".prã""ia. 

dá autenticidade de áIementos apresêntados pelo licitante'
quaado for o caso '



10 . O . DO CRTúRTO PÀRA .'T'LGÀ}'ENTO

10,1.Na seleÇão inicÍal das propostas para identificaÇão dê quais iráo passa! a fâse dê lancea
vêrbais e na classificaÇão fina1, observadas as exigê.cias e procedimêntos definidos nêste
instrumento convocatório, será considerado o clitério de nenor preÇo apresentado para o

correspondente item.
10.2.Hàvendo igualdade de vâIorês entlê duas ou mais propostas esclitas, ê após obêdêcido o

disposto no ert. 3', § 2', da Lei 8.666/93, a classificaÇão i.nicial pala a fasê de Lances

verbais. se fará através dê sortêio.
1O.3.Na plesentê licitação - fasê de lance§ -, seÍá assegulada como critéIio de dêsempatê,
preferência de contrataÇão para as nicloemprêsas e êmpresa§ de pequeno porte'
io.a,puru efei-to do dispostó nestê inst.umênto, êntende-se por empate - fase de lances -, aquelas

SituaÇõesemqueasplopostasapresentadaspelasmicloemplesaseempresaadepequenoportesejam
iguais ou até O5t (cinco Por cento) superiores ao melhor preço'
1ó.s.Ocorrendo a situaÇáo dê empate - fasê dê faoces - conforme acima dêfinida, procedel-se-á
da sequinte forma I

10.5.1,À microempresa ou enpresa de pêqueno portê mais bem classificada será convocada para

apresênta! nova proposta oo máximo dá 05 (cinco) minutos após o encerramênto dos lancês' sob

pena de Prêc1usão
10.5.2.Não ocorrêndo a contrataÇão da microempresa ou emprêsa de peqr'leno poÍte. na forma do item
anterio!, sê!áo convocadas as demâis lemanescêntes que poI ventura sê enquadrem na situaÇáo de

empateacj-madêfinida,naordemdec-Iassj"ficaÇão,paraexercíciodomesrnodirêito;
10,5.3.No caso de êquivalência de valores aplesêntados pelas llri,croemprêsas e empresas de pequêno

párt" qr-r. se encontiem no intervafo estabelecido como situaçáo de empate' será lêalizado sorteio
ãr-rt." áf"" para que se identifique aquela que prineiro poderá apresentar neLhor ofêrta'
10.6.Na hipótêsê dê não-contrataçáo nos teÀos acima Prêvistos' em quê fÔi obsêrvada â situaÇáo

dê enpate e assegurado o tratamento diferenciado a miÇroenpresa e el[presa de pequeno porte, o

oli.tà fi"ltuao Jerá adjudicado em favor da proposta originalnente vencedora do certame '

10.?.ÀsituaÇãodêernpate-fasêdelancês_,nafomaacirnadefinidatsomenteseaplicará
qou.rdo u melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou emplesa de peqr'reno

11.0.DÀ ORDEtd DOS TR,À8,Àr.EOS

ll.l.ParaorecebimêntodosênvelopeseinlciodostlabalhossêIáobse,vadaumatolêránciade
is lquinzel minutos após o horário fixado' Encelrado o plazo para recebimento dos envelopes'

nenhum outro será aceito.
ll.2.DeclaradaabertaàSessâopúblicapeloPregoeiro,seráefêtuadoodêv.idocrêdênci.amento
dos interessados. somente pàrticipara ativamente da reunião un representante dê cada licitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que sê interessar'
11.3.o não cornparecimento oà ..pr."àntu"ie aL quátquer dos licitantes não írnpêdirá a efetivaÇáo

da xeuniáo, sendo que, a sLmp.Ies participaÇão neste celtame implica na total aceitaÇão de todaa

as condições estabálecidas nêstê Instrumento Convocatório e seus anexos'

11,4.Em nenhuna hipôtese será concedido prazo pala a apresentação de documentaÇáo e/ou

substituiÇão dos envelopes o,]-ãã qo"rqt-t"t elemento "*igido " 
náo apresentado na reuniáo destinada

ao recebimento das propostas de prêÇos'
11.5.o Pregoeiro rêceberá de cadã representante os envelopes Propoata de Preços ê DocumentaÇão

e a declaraÇão, separada ae qualquei dos envelopes' dando ciência de que cumpre plenamente os

requisitos de habilitaÇáo.
11,6.postêriormentê abrirá os envelopes propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo iuntamente

con a sua Equlpe de epoiál 
-"áni.iindo-ai quanto à valÍdade e cumprimento das exigências

constantes no instnmento conrocató.io e soli;itará dos licitantes que êxaninêm a docrmentaÇáo

nêles contidas.
1l-.?.Piosseguindo os trabalhos. o Pregoeiro analj'§ará os documentoa ê as observaÇões polventura

formuladas pelos licitante", áatao-rf'á" ciência' em seguida' da classificaÇão in-iciaf indicando

a proposta de nenor preÇo e aquelas em valoles sucessivoa e supeliores em até dez por cento'

relativamente à de menor .r"1or, pua" cada itêm cotado. Entretanto, se assim juLga! necessá'io'

poderá divulgar o resultado numa nova rêunião '
11.8.Náo havendo para."au ità^--ii.itàao pero menos três propostas Das condiÇÔes aciÍra definidas,
sêrão classificadas as ."fnor"u propostãs subsequentes, até o máximo dê três. quaisquer que

sejam os preços oferêcldos.
11.9.Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentaÇâo de lances verbais pelos replesentantes

dos licitantês inicial"mente classificados, quê dêvê!ão sê! formulados de forma sucessiva' en

valores distinto" " ouc.."cãrrtã". u pu.ti. ao auto! da proposta dê maior pÍeço. serão rêalizadas

tantas lodadas a" lances'-.retUais 
' quunta" se fizeràm nêcessálias ' Esta etapa poderá se!

interrornpida, marcando-§e uma lrova sessáo púb1ica para continuidade dos trabalho§' a cxitério

do Pregoeiro.
11,10.Não seráo aceitos fances com valoles irrisórios' inconpatÍveis com o valol orÇado' e

dêverão ser efetuados "* '.,t'làuat 
monetária nacional' À de§istê;cia em apresentar lance verbal'

quando convidado p.ao 
"..q;"itã, 

impricara na exclusáo do lj-ci-tantê apênas da etapa de lances

verbais para o correspondente itêm cotado e na manutenção do úrtimo prêÇo aprêsentado, para

êfeito dê classificaçáo fi.na1 das proposta§'
11.11.Declarada encê!lacla "-tt"p" 

ãtó"titiva ê ordenadas às propostasr o Prêgoeiro examina!á a

acêitabi"lidade da primeira craisificada, quanto âo objeto e varo!, decidindo ,tôtivadamênte a

iii?i]!:;" aceirável a proposra de menor preço, será aberto o enverope contendo a documentaÇão

de habilitaÇão somênte do fitittt'tt quê a tivêr formulado' para confirmaçáo das suas condiÇóes

habilitatórias ' Constatadã o atenàirnento pleno das eiigências fixadas no instrumento



convocatório, o licitante sêrá decLarado vencedor, sendo-fhe adjudicado o rê§pêctivo item,
objeto deste certame, após o transcurso da competente fase rêcursal, guando for o caso.
11.13.Se a oferta não fo! aceitávef ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias.
o pregoeiro examinará as ofêrtas subsequentes, na orden de classifi.caÇão. verificando a sua
aceitâbilidade e procedendg à habilitação do proponente, e assim sucessivamentê, até a apuraçâo
de uma proposta que atenda as disposiÇões do j-nstnmento convocatório.
11.14.Da têuniáo lavrar-se-á Àta cilcunstanciada / na qual serão regigtradas todas as ocorrências
ê que, ao final, será assinada pêIo Pregoeiro, sua Equi.pe dê Apoio e licitantês prêsêntês'
11.15.Em decorrência da Lei conplemental 123/06, a complovação de rêgulaxidadê fiACaI e

trabathista das microetnpresas e empresas de pequeno porte somente sêrá exigida para efêito de

assinâtura do contrato, obselvando-se o seguintê procedimento:
11.15.1.As mj.croenpresas e êmplesas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta
Iicitação, dêveráo apresentar toda a documentaÇão exigida pala comprovaÇão de Iegularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documento§ enulnerados nestê in§tlumento pala êfeito de

HabilitaÇáo e integrantes do envelope Documentação, mesmo quê esta apresente alguma restriçâo;
11,15.2.Havendo alguma restrição na comprovação da rêgularidadê fiscâl- e lrabalhista' será

assegurado o pruro ã" 05 (cinco) dias úteis. cujo teúno lnicial corxesponde!á ao nomento em que

o li;itante for declalado vencedor, prorrogávêis por igual perlodo, a critério do oRC' para a

regularizaÇão da documentaÇão, pugur"nto ou parcelamento do déblto' e emissão da eventuâis
ce;tldões negativas ou positivas com efej'to de certidáo negativa;
11.15.3.A nãã_ regula ri z açãO da docr.meotaÇão, no prazo acima prêvisto, j-mplicará dêcadência do

direito à contrataÇão. sem prejuizo das sançôes prevj'stas no Art' 81' da Lei 8'666/93' sendo

facultado ao oRC convocar os ticitantês remanescêntes. na oldêm de classificaçáo, pala assinatula
do contrato, ou revogar a licitaÇão.
11.16.Os docunentos aplesentado§ pelos Iicj-tantês no credencialflento e os elementos con§tantes

dos envelopes propostá de preços J oocunentaÇão que forem abeatos, §erão retidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos clo ptocesso, No mêstno contexto, o envefope Docunentação, ainda lacrado, do

licitante desclassificado ou que oáo logrou êxito na etapa conpetitiva que náo for retirado po!

seu representante lêgar ,]o pràro de 60 (sessenta) dia§ consecutivos da data dê honologação do

presentê certame, será sumariamente dêstluído'

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

12.1.Havendo proposta ou ]ancê vencêdor com valol para o xegpêctivo itêm relacionado no Anêxo Í
- Terno de Referência - EspecificaÇões, na cofuna código:
12.1.1.com indÍcios quê conduzam á uma presunção relativa de inexequibilidade. pêIo critério
definido no Art. 48, rr, da Lei 8.666/93, em taL sltuaÇão, nâo sendo possível a imedj'ata

confimaÇáo,poderáserdadaaolicitanteaoportunidadededenonstxalasuaexeguibilidade,
sêndo-lhe facuttado o prazo de 03 (t!ês) dias úteis para comprovar a viabitidade dos preÇos'

conforme pa!âmetros clo mesno Àrt. 48, rÍ, sob pena de dêsconsideÍaÇão do item'
12.2,sa1ienta-se que tais o.orierrcias não desciassificam autonaticamente a proposta, quando for
o caso. apenas o item correspondente.

13.0.DOg RECURSOS
13,1.Dêclârado o vencedor, qualquer 1j'citante poderá manifestar imediata e motivadamentê a

intenÇâo de recorrer, observa;do--se o disposto no Àrt' 4o' Inciso xVIIf' dâ Lei 10'520/02'

13.2,o acolhimênto do r".,-,r"o iorportarà a invalidaÇão apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.
13.3.A falta dê manifestaÇão jrediata e motivada do licitante importará a decadência do dirêito
de rêcuxso e a adjudicação do objeto da licitaÇão pelo Pregoêilo ao vencedor'

13.4.Dêcj-didos o" t."rt"o"i- a áutoridade superiár do oRC fará a adjudi'caÇáo do obieto da

licitação ao ploponente vencedor '
13.5.o Íeculso será dirigiao à autoridadê supêlior do ORC. Por iotermédio do Pregoeiro, devendo

"ãr- 
proto.orirado o ori;in;I; 

-.tos 
r'oratio"- normais dê expediente das 0B:00 as 12:00 horas'

êxclusivamente no seguinte endereço: Àv' Presidentê Joáo Pessoa' 47 - Centro - Mogeiro - PB'

1{. O.DÀ IiOMOT.OGÀÇÃo E ÀDJIrDrcAÇÀo
14.1.CoDc1uido a fase competitiva, ordenada às propostas aplesentadas, analisada a docr'rmêntaÇão

de habilitaçáo. or".rt.oos o" tt""'o" pot"titlrã interpástos na forma da legi'ElaÇão vigente'

o prêgoeiro emitira relatóriá concfuslvo dos trabalhos dàsenvolvidos no cêItame, rêftêtêndo-o a

autoridadê superiol ao onc, juniarnente com os eleinentos constitutivos do processo' nêcegsáfios

I eajrai..çao-" Homologação àa respectiva licitação' quando fo! o caso'

14.2.À autoridade superior ào oaô poaera, no 
"t'tu"io' 

tendo en vi§ta sempre a defesa dos

intêresses do oRC, discordar e deixar de homologar, total ou Parcialmentê, O lêsultado

apresentado pelo Pregoeiro, t."ogtt ou considelar nula a Licitação' desdê que aplesente a devida

fundômentaÇão êxigida pela legisiaçáo vigênte' resquardados os direitos dos licitantes'

15.O.DO CONTRÀTO
15.1.Após a homologaçáo pefa autoxidade auperio! do oRC' o adiudicatário será convocado pafa'

dentro do prazo dê os tcincot aiu" 
"orr"..oiivos 

da data de recêbinento da notificaÇão, aasinar

orespectivocontrato,quando'forocaso,êl-aboradoernconformidadecomasmodalidadespêrmitidas
pela Lei 8.666/93, poOenao o mesmo sofrer al"têraÇões nos termos definidos pela referida norma'

15.2.Nâo atêndendo à cônvocaçáo para assinar o contrato. ê ocorrendo esta dentxo do plazo de

validade de sua Ploposta, o ii"itát'tu perderá todos os direitos que porventula tênha obtido como

vencedor da licitaÇão.



15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparece! para assinatula do contlato
no plazo e condiÇões estabelecidos, convocax os Li"citantes renanescentes. na Ôldêm de

classificaÇão e suces s iva.Ínente, pâra fazê-Io em igual prazo do licitante vencedor.
15.4,O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá sêr
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acôldo entre as
partes, nos casos prêvistos no Art. 65 e será rescindido, de p1êno direito, conforme o disposto
nos Arts. '1'1 , ':,8 e ?9, todos da Lêi 8.666,/93; e êxecutado sob o !êgime dê êmpleitada por prêÇo

g1oba1.
i5.5.O Contratado fica obrigado a acêitar, nas mesmas condiçôes contratuais. os acléscimos ou

supressôes que se fizerem nós serviços, até o respêctivo limite fixado oo Art. 65, § 1o da Lei
e.Á66/93. Nenhum acréscimo ou supressâo poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celêbrado entre os contratantes.

de adimplemento das obrigaÇões
pelo ORC obedecerão, conforme o

15. O.DAS 9ÀIIÇõE8 ÀDMrNr grRÀIrvÀs
16.1.Quêr[, convocado dentlo do plazo dê validade dê sua ploposta' não celebrat o contlato'
deixar de entrêga, ou aprêsenaar documentação falsa exigida pata o certane' en§êjar o

retardamento da execuçáo de seu objeto, não mantiver a proposta, faLhal ou flaudar na execuÇão

do contrato, comporta!-se de modo inidôneo, declarar informaÇôês falsas ou cometer fraudê fiscal'
garantido o direito à ampfa defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a uniáo, Estados,

ói"t.ito Fêdelal ou Municipios e. será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de

poxnecedores sIcÀr do coverno Eedêral e de sistenas semelhantes nantidos por Estado§, Distrito
Federal ou Municlpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo da§ multas prevj'sta§

nestê Edital e das demais cominaÇões legais'
].6.2.ÀIecusainjustaemdeixardecumprirasobrlgaÇõesassumidasepxeceitoslegais,sujêitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos.Arts' 86 e 8?'

da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mola de 0,58 (zero vÍrgula cinco por cento)

Àplicaaa sobre o valor do contrato por dia de atlaso na êntrega' no inlcio ou na execuÇão do

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

total ou parcj.al do contrato; d - s imultaneamente. qualquêr das penalidades cabÍvêis

fundanentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 70.520/02'
l-6.3.Se o valor da mufta ou indenizaÇão dêvida náô fo! recolhido no plazo de 15 (guinze) dias

apósacomunicaÇáoaoContlatado,sexáautomaticanentedêscontadodaplimeiraparcelado
pagamênto a quê o contratado vier a fazer jus, acrescido de julos moratórios de 1t (um por

..ito) uo mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialnênte'
16,4.Após a aplicaÇâo de quaisquer das penalidádes previstas, lealizar-se-á comunicaÇáo êsclita
ao Contratado, e publicado .u-i'^pr.rl"u oti.i.f, excluÍdas as penalidades de advertência e multa

de mora quando for o caso, constàndo o fundamênto 1egal da PuniÇão, informando ainda quê o fato

será registrado e publicado no cadastlo co'respondente'

17.0.DÀ COMPROrIÀçÂO DE EXECUÇÀO E RECEBT!',ENEO DO OB'lEEo

1?.1.Executada a presente contrataÇão e observadas as condiÇÕes

pactuadas, os protedimentos e prazos para receber o.s-eu objêto
caso, à disposições dos Arts. f3 a 76, da Lej' 8'666/93'

18.0.DO PÀGàttlENTO

18.1,O paqamento sêrá realizado ntêdiante procêsso regular e êm observâocia às normas e

procedimentos adotados pel; oRc, da seguintá maneirai Paru ocotter no prazo dê trinta dias'

contados do periodo de adimplemento
18.2.O deseÍüorso náxiÍro d;-;;;;;á;; não será superior ao valor do rêspectivo adimplemento, de

acoldo com o clonogr.Lma óaorraao, quando for o caso, e sempre em conformidade com a

disponibilidade de xecursos financeilos '
18.3'NenhumvalorsêrápagoaocontratadoenquantopendentedeliquidaçáoquatquelobrigaÇáo
financêira que lhe for i.pã"iu, 

-em 
virtuae ae penatiaaoe ou inadimprência' a qual poderá ser

compênsadacomopagamentop.,,aettttrsemqueissogêredirêitoaacléscimodêquâlquernaturêza'
18,4.Nos casos de eventuais atrasos dê pagamênto nos termos deste instrumento' ê desde que o

Contratado não tenha concorrido de algl]ma foma para o atraso' será admitida a conpen§aÇáo

fiDanceira, devida desde a data tinite fixada para o pagamento até a data coxrêspondente ao

efetivo pagamênto da parcelJlã" ãã"tqo" 'otuiótio" 
dLvidos em razâo do atraao no pagamento

seráo calculados corr utilizaçaà aa se{uinte fómuIa: EM = N x vP x I' onde: EM = êncargos

moratórios; N = número de dias entre a ãata prevista para o paganento e .a do êfetivo pagamento;

vP - valor da parcera u ,"t p"qu, e t = ínáice de 
-c-onpensaÇão 

financeira' assim apurado: Í =

(Tx + 1OO) + 365, seodo 1x :^ p-qrcentual do ÍPCA-IBGE acumulado nos últimos dozê meses ou' na

sua fal-ta, um novo Índice .a.aiaã p"i" Governo _Fedêral sue o substitua. Na hipótêsê do referido

indiceestabelêcidoparaacompensaÇãofinanceiravênhaaserêxtintooudequalquerfornanão
possa mais ser: utirizador ".rã 

uaoiuao. em substituiçáo, o que vj.er a ser detêrminado pela

legislaÇão então em viqol '

19. O.DO RSA.'USTÀIdENEO
ió,i.o" p."ço" cootratados são fixos e ilreajustáveis no prazo de lrm aDo'

19.2.Dentro do prazo a. "iJà"'.i.-'áá contratã e rnediante sol-icitação do Contratado, os preçoa

poderâo sofrer rêaiustê apói o interregno de un ano' na nesma ProporÇão da variaÇâo vêrificada

no ÍpcÀ-]BGE acumulado, ao*urao-". po-r rase o nês. de apregentaÇáo da respectiva proposta'

êxclusivamêntê pu.u a" ortffiãt" t"rilãat" 
-e 

concluldas após a ocorrência da anuaridade '

19.3.Nos rêajustes sufsequeliies ao primeiro' o interregno rnlnimo ae um ano se!á contado a paltil

dos efeitos financeilo§ do últirno reajustê'



19.4,No caso de atraso ou não divulgaÇão do Índice de reajustamento. o ContÍatante Pagará ao

contratado a importância calculada pela úftima variaÇão conhecida, liquidando a diferença
corrêspondentê tão logo seja divulgado o lndice definitivo. fica o Contratado obriqado a

ap.ese;tar memória dê cáLculo referênte ao reajustamento de preÇos do valor remanescente, sêmpre

que este ocorrêr.
ig.S.llu" aferiÇôes finai-s, o lndice utilizado para reaiuste sêrá, obriqatoriamente. ô dêfinitivo.
19.6.Caso o lndice e§tabelecido para reajustamento venha a §er extinto ou de qualquel forma náo

possa mais 5êr utifizado, será adotado, êm substituiÇão, o que vier a ser determinado pela
legislaçáo então em vigor.
19:7.Na ausência de pràvisão leqal quanto ao Índice substituto, as pa!tês elegerão novo indice
oficial, para reajustamento do prêço do valo! remane§cente, por meio de termo aditivo'
19.8.o leajuste poderá ser realizado por apostilalnento'

20. O . DÀ.s DISPOSÍÇõES @8.ÀÍS
20.1.Não sêrá devida aos ptoponentês pela êlabolaÇáo e/ou aplesentaÇão de documentação relativa
âo certame, qualquer tipo de indenizaçâo.
20.2.Nênh\rmapessoafísica.aindaquecredenciadaporprocuraçáolegal'poderárêpresentarmais
de uma Licitante.
20.3.ÀpresentefÍcitaçãosomentepoderávi!aselrevogadaporrazõêsdeintelessepúblico
dêcorrentê de fato superveoiênte devidamente comprovado, ou anulada no todo ou êm Pa!tê, pÔr

ilegalidade, de ofició ou por provocaÇão de terceiros, mediante parecer escrlto ê dêvidamênte

fundamentado,
2o.4.CasoasdatasplevistasParaarealizaÇãodosevêntosdapresentelicitaçâosêjamdecla.adas
feri.ado e náo haveDcto latiiicaÇão da convocaÇão, ficam tlansferidos autonaticanente para o

primêi.ro dia úti1 subsequente, no mesno local e hora anteriormente previstos'
ãõ.í.ó o*c por conveniê;cia ua*ini"trativa ou técnica, se reserva no direito de Paralisar a

quatqret ternpo a execução da contrataÇão, cientificando devidarente o contratado '
20'6.DecairádodireltodeünpugnarperanteooRcnostêrmosdopresentêinstlumênto,aquele
que. tendo-o aceilado sen otj;Ção, venha a apresenta!' depois do julgamento' falhas ou

iiiàqrra.iaaae" que o viciaram íià0t""" em que tal corunicado não terá efeito de recurso'
20.?.Nos valores aPresentados p;los licitantês, já dêveráo estar incluldos Ôs custos com

aquisição de naterj.á1, não-de-obra utilizada, inpostos, encargos' fletes e outros que venham a

incldir sobre os rêsPectivos pleÇos'
20,8,4s dúvidas surgidas após a apresentaÇão das proPostas e os casos omissos neste instlr'mento'
ficarão única e excl,usivament. "úi.ito" 

a interpretaçáo do P!êgoeiro, sendo facultada ao nêsmo

ou a autoridade supêrior do oncl ern qualquêr fasê da ricitação, a promoÇão de dirigência
destinada a esclalêcêl ou a conpfenentar a instruÇão do plocesso'
20.9.Para dirinlr controvérsias decorrentes deste cêrtame' excluido gualquer outro' o foro

competente é o da comarca de Itabaiana'

Mogeiro - PB, 04 de |',.aio de 2022'

ELAVIANO CLBBSON AÂÀÚJO
Pregoeiro oficial



ESTÀDO DÀ
PREFEITUR,À MI'NICIPÀ', DE MOGEIRO

COMISSÂO PE R}'íÀNENTE DE LICITÀÇÃO

Àl.rExo

TERMO

Í PREGÃO PRESENCIÀT NO OOO2L/2022

DE RÉFERÊNCIA - ESPECIF]CAÇÕES

1.0.DO OBJETO
1.1.constltui objeto desta licitaÇãor coNTRÀ?AÇÃo DE EMPRESÀ PAIÀ

LEVANTAMENTO TOPOGRÀPICO E EIÀBORÃÇÃO DE PRO']ETOS PARÀ MELHORIÀS

ESTRÀDAS VICINAIS NA ZONÀ RURÀL NO ÂMBITO DESTE MUNÍCIPIO'

2.0.wsrrrrcATrvÀ
2 . 1 . Consj-deraodo as necêssidades do oRc, tem o prêsentê teíno
e adequadamentê, os procêdimentos necessários para viabilizar
2.2.Àj característj-cas e êspecificações do objêto ora Iicitado

EXECUÇÂO DOS SERVIÇOS
PRIMARIAS E ADEQUAÇÃO

DE

DE

a finalidade
a cont.rataçáo

de
em

definir, técnica
te Ia,

CODIGO DISCRD.'ÍNÀÇÃO

E ADEoUAÇÃo DE EsrRÀDAs vrcrNÀrs NÀ
DE PROJETÔS PÀRÂ MELHORI

ZONÀ RURÀL DO MUNIC]PÍO
LEVÀNTÀMENTO TOPOG lCO É ELAB

D

3. O.OBRreÀÇôES DO CONTRÀÍàDO
3.l.Responsabiliza!-se por todos os ônus e obligaÇões concernentes à leqislaçeo fiscal' clvil'
tributária e trabafhj-sta. bem como por todas as despesas e complomissos as§rmidos, a qualguer

títufo, pêrante seus fornecedores oü terceiros em lazão da execuçáo do objeto contlatado'
3.2.substituir, arcando coÍt as despesas decorrentes, os materiaiS ou serviÇos que aplesentarem

alteraÇÕes, deterioraÇÕes, irnperfeiçoes ou quaisquer irrêqularidadês discrepantes às exigências

do instrumento de ajuste pacáado, àirrau q"à con§tatados após o recebimento e/ou pagamento'

3.3,Nâo transfe.i. " o,-rta"^, no ioao oo em parte, o objeto da contratação' salvo mediante prévia

e êxplessa autorizaÇão do Contratante'
3.4.Manter,dulantêavigênciadocontxatootloutrosinstrumentoshábeis,emconpatibilidadê
lo 

--u" 
of.iguções assuJdas; todas as condiÇões de habilitaçáo e qualificaçáo exj.gida§ no

,à"p".ti\ro pioà.""o ticitatório, ap!êsêntando ao Contratantê os docrmêntos necessálios, sempre

que solicitado.
3.5,Emiti! NOta FiSCal correspondênte à sede ou filíal da empresa que apresentou a documentaÇáo

na fase de habilitação.
3.6.Executartodasasobrigaçõesassumidascomobservânciaanelhortécnicavigente'enquadrando-
sêr rigorosamentê, a.ntiã--ão" 

- -pt"""ito" legais' nornas e especificaÇôês técnicas

correspondentes .

{.O.DO CRÍTÉRÍO DE ÀCEITÀBII.IDÀDE DE PREÇOS

4.1.llavêndo proposta ou lancê vencedo! com valor Para o xespectivo item relacionado acimâ' na

coluna código:
4.l.l.conindtclosqueconduzanaumapresunÇãorerativadêinexequibilidade,pêlocritério
dêfinido no Àrt. 48, ,r, ãu r,.i e.666/93, êm tal situação, não sendo posslver a iúediata

confirmaÇâo,poderáseraadaaolicitanteaoportunidadedêdemonstra!asuaexequibilidade'
sendo-Ihe facultado o pr.ro ae O: (tres) dias útêis pala comprova! a .viabilidade dos preços'

conforme parânêtros do mesno Art' 48, II. sob pena de descon§ideraÇão do item'
4.2.sa1ienta-se que tais o.àrtànalur'não desclàssificam autornaticamente a proposta. quando fo!
o casor apeDas o item correspondente'
4.3.os lances verbais sêrão àfetuados em unidadê monetá!ia naci-onal'

5. O.IIODELO DÀ PROPOSTÀ

ã.i.É put"" intêglante deste Termo dê Referência o modê1o dê proposta de preÇoa

podendo o licitante aplesentar a sua proposta no próprio modelo fornecido'
devidamente piêenchido, ao,,for t faculta o instnrmênto convocatório - Ànexo 01'

correspondente,
desde que sej a

LENÍLSON DE ANDRADE ALVES

SECRETÁR1O

OUÀI{!IDÀDEUNIDÀDE
1UND

1 sERVlÇO

I



À}IEXO 01 ÀO EERMO DE REFERENC!À - PROPOSTÀ

PREGÂO PRESENCIAL N" AAO2L/2022

PROPOSTA

REF.: PREGÀO PRESENCIA', N" OOO2I/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRXSA PA!À

ESTÀDO DÀ
PREFEITUB,À MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICIÍÀÇÃO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E

PRIMÀRÍAS E ADEQUÀÇÃO DE ESTRADÀS VICINAIS NA ZONA RURÃL
ELÂBORAÇÁÔ DE PRO.JETOS PARA MELHORIÀS

NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO.

PROPONENTE:

Prezados Sênhorês,

Nos teqnos da licitaÇão en epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

DIS
ERVICO DE I,EVANTÀMENTO TO FICO E E1ABORAÇÃO D

PROJETOS PARÀ MELHORIAS PRTMÀRIAS E ÀDEQUAçÃO

MOGEIRO.

PRÃZO - Itêm 5'0:
PAGAMENTO - Ítem 18.0:
VAI]DADE DA PROPOSTA - ÍtEN B.O:

CNPJ

IGO
1

/de de

Responsávê1

PREÇO TOAÀI,QUÀNXIDÀDE PREÇO I'NITUNIDÀDE
UND 1

DE

ESTRÀDAS VTCINÀÍS NA ZONA RURÀI, DO MUNIClPIO DEi
I

I

i I

VAIOR TOTAL DA PROPOSTA - R$



EOLEA 01/02

PREEEITURA MUNICIPÀ! DE IIoGEIRO
COMISSÀO PERIANENTE DE LICITÀÇÂO

ÀNEXO IÍ - PRTGÂO PRESENCIÀ! N" OOO2L/2O22

MODELOS DE DECLARAÇÔES

REF.: PREGÃO PRBSENCIAL N" OOO27/2022
PREFEITURA MUNICIPÀL DE MOGE]RO

PROPONENTB
CNP.'

3.0 - DECIÂRÀÇÃO de submêter-sê a todas as cIáusulas e condiçôes do correspondentê instnnento
convocatório.

1.0 - DECLÀRÂÇÃO dê cumprÍroento do disposto no Àrt. 7", lnciso XXXIfI, da CF - Art' 27' Inciso
V, da Lei 8.666/93.

oproponenteacimaqualj'ficado.sobpenasdaLêieêmacalamentoaodispostonoAÍt.Toinciao
xxxffi aa constituição Federal, Lel i.854, de 27 de outubro de 1999, decLara não possuir en seu

q"uár" a" pe§§oal, funcionários menores de dezoito anos em trabarho noturno, perigoao ou

insalubre s nem roenores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a

partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legisLaÇão viqente'

2.0 - DECLARÀçÃo de superveniência de fato impeditivo no que diz lespeito a ParticipaÇáo na

l icitaÇáo.

conforme exigência contida na Lei B'666/93' ArL' 32' §2o' o proponente acima qualificado' dêclara
nâo haver, aié a presente data, fato inpêditivo no que diz respeito à habil itação/participaçáo
na presentê licitaÇão, não se encontranáo em concordata ou estado falimenta!, estandÔ ciente da

obrigatoriedade de informar ocorrências posterioxes. Ressalta, ainda, nâo estar sofrendo
p""áÍia"a. de declaraçáo de idoneidade no ârbito da administraÇáo federal, Estadual, Municipal
;u do Dj-strito Eedera1, arcando civif e criminalmente pela presente afirmação'

O proponente acima qualificado decfara ter conhecimênto e

respectivo instruroento convocatôrio e submeter-se as condiÇôes
aceitar todas as cláusulas do
nele êstipuladas.

Local e Data.

NOME /AS S INATURÀ,/ CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÂO:
ÀS DECLARÀÇÕES DEVERÁO SER ELÀBORÀDAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITÀNTE' QUÀNDO FOR O CASO'

SSTÀDO DÀ



EOLHA A2/02

PRoPoNENTB I

CNPJ:

4.0 - DEcLÀRÀÇÃo de elaboraÇáo lndependente de proposta.

(idêntificação completa do reprêsentante do fiÇitante) , cono representante devidamentê
constituido de (identificaçáo completa do Iicitante ou do con§órcio), doravante denominado
(Iicitante/consórcio), para fins do disposto no item 7,5.1. do Edital do Plêgão Prêsêncial no

OOO2I/2022, decl-ala, 6ob as penas da 1êi, em especial o art, 299 do Código Penal Brasileiro'
que:

a)aplopostaapresentadapalapalticipardoPlegâoPrêsência}n"00021/2022foie1aboradade
rnaneiia indepenàente pelo licitante. ê o cônteúdo da ploposta não foi, no todo ou em palte.
direta o indiretanente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Prêgão Presencial \" ooo2l/2022, por qualque! meio ou por qualquel pêssoa;

b) a intenÇão de apresentar a proposta elaborada para particj'par do Pregáo Presêncial no

AAO21/ZOZ2 não foi infomaOa, discutiaa ou recebida de qualquer outro participante potêncial ou

dê fato do Pregáo Presencial n" ooo21/2022, por qualquel meio ou poÍ qualquê! Pessoa;

meio ou por: qualquer pessoâ, influir na decisáo dê qualquer
de fato do Pregáo PresenciaL t'" OOA2I/2022 guanto a Participar

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" OAO2I/2022
PREFEÍTURÀ MUNICIPAI DE MOGEIRO

c) que nâo tentou, Por qualque!
outro participante Potencial- ou
ou não da !eferida ficitaÇão;

d) que o conteúdo da proposta apresentada
não será, no todo ou em palte, direta ou
outro participante potenciaL ou de fato do
do objelo da refêrida liciLaÇào;

para participar do Pregião Presência1 n" 0002L/2022
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
Pregão Presencial n" OOo27/2022 antes da adjudicaçáo

ê) que o conteúdo da proPosta aprêsêntada para participaÇão do Pregão Plesencial n" oOO2!/2022

náo foi, no toclo ou eÍn parte; direta ou indirêtamente, discutido ou recebido de qualquer
j.ntêgrante da Prefeitura Municipal de !'logeiro antes da abertula oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaraÇão e que detém plenos poderes

e informaÇÕês Para firmá-Ia.

Local ê Data.

NOME /AS S INAT IRÀ/CARGO
Rêpresêntante lêga1 do Proponênte

OBSERVAÇÃO:
ÀS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER EIÀBORÃDAS EM PAPEL TÍMBRÀDO DO LICÍTANIE' OUANDO FOR O CÀSO



ESTÀDO DÀ
PREFEITUB,À }'T'NICÍPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERI{ANENTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO III - PSECÀO PNESENCIàI NO OOO2L/2022

MODELOS DA DECLARÀÇÃO DE REGULÀR]DADE - HABILITAÇÃO

REE.: PREGÃO PRESENCIÀL N" OOO21,/2022
PREFEITURA MUNICIPAI DE MOGEIRÔ

Locaf ê Data.

NOME /AS S INATURÀ/ CARGO

Replêsentantê 1eqaI do proponentê.

PROPONENTE
CNPJ

1,0 - DECLABÀÇÃO DE REGUIÂRIDADE paxa habilitaçâo plevisto no Art. 4o, Inciso vII, da Lei
L0 .s20 /o2.

o proponente acima qualificado, declara. ern conformidade com o dj.sposto no Art. 40, Incj.so vIÍ,
da Lei 10.s2ol02, que está apto a cumpri! plenamente todos os rêquisitos de habilitaÇáo exigidos
no respectivo instrumento convocatório quê rege o cêrtame acijna indicado'

OBSERVAÇÃO:
À DECLÀFÀÇÃO DEVERÁ SER ELABOBÀDA EM PÀPEL TIMBRÀDO DO LICITÀNTE' QUÀNDO FOR O CASO.



ESTÀDO DÀ
PREFEITURÀ M'NICIPÀI, DE UOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENIE DE LICITÀÇÂO

ÀlrExo Iv - PREGÀO PRESENCIA! No O002L/2O22

MINUTA DO CONTRÀTO

PREGÃO PRESENCT N, N" OOO2T/2O22
PROCESSO ADMINISTRÀT]VO N. PP OAA27/2022

CONIR.ATO No: ....,/...-CPL

rêpresentada pelo Prefeito Antonio ,losé Ferreira,
domiciliado na Sitio Pintado dê Cina, 138 - Àrea

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀ}4 A PREPEITURÀ

MOGEIRO E ., PÀXÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONEORME

NESTE INSTRUMENTO NA FORMÀ ÀBAIXO:

PêIo presente instlumento de contrato, de lm
Presidente João Pessoa, 47 - centro - Mogeiro -

lado Prefeitura Municipal de l4ogeiro - Av'
PB, CNPJ n" 08.856'501/0001-57. neste ato

, CNP,J n'

MUNICIPÀL DE

DISCRIMINÀDO

DE

DE

Brasileiro, SoItei-ro, EmPresario, residente e

Rural - Mogeiro - PB, cPf n' 840.199.644-91,
simplêsmentê CONTRÀTANTE, ê do outro ladoCarteira de Identidade no 3360118 ssPPA, doravante

por .,.. rêsidente e domiciliado na ...
CPE no . Cartêira de Identidade no

. .. .. ., neste ato rePlesentado

as partes contlatantes assinar o pregente contrato,
sêquintês:

doravante simplesmente CONTRÀIADO, dêcidiram
o qual sê regerá pelas cIáusulas e condições

cúUsu,À PRIMETB,à - DOg EUNDIIMENTOS I

Este contrato decorre da licitaÇão modalidad€ Pregáo Presencial \' 00021-/2022, processada nos

termos da Lêi Eederal n. 10.520, de 1? de Julho de 2oo2 e Subsidialiamente a Lei Eêdelal no

8.666,de21deJunhode1993;LeiComplementa'n'123,de14deDezenbrode2006;Decreto
l.1unj.cipal no 016, de 1O dê Novenülo de 2006, e legislaÇão pertinênte, consideradas as alteraÇões
posteriores das leferidas norrnas '

CIÁUSULÀ SEGI'NDÀ - DO OB.]ETO:

o presente contrato ten por obietor coNÍRÀTAÇÃo DE EMPRESA PARÀ

LE;ANTÃMENTO TOPOGRÀE]CO E ELABORÃÇÃO DE PROJETOS PÀRÀ MELHORIAS

ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURÀL NO ÂMBITO DESTE MUNÍCIPIO'

EXECUÇÁO DOS SERVIÇOS
PRIMARIAS E ADEQUAÇÁO

oserviÇodeveráserexecutadoligorosamentedeacordocomascondlÇõesexpressasnêste
j-nstn]meoto.propostaaplesentada,êspecificaçõestécnicascorlespoadentes'procegaode
licitaÇão Ínodalid;de gregão Presencial ;" AOO27/2022 e i'nstruÇões do contratante' docrnêntos

êsses ;ue ficam fazendo partes intêglantes do presente contlato' independênte de transcriÇão; e

sob o rêgime de empreitada por p!êÇo globaL'

CLJ{USSI,À ÍERCEIRÀ - DO T'AIOR E PREÇOS I

O valo! total dêste contlato, a base do prêço proposto, é de RS

CIÁU9uI,À QUÀRÍÀ - DO REÀi'I'STÀ!!E!ÍTO E!'{ SENEIDO ESTRÍEOI

os prêÇos contratado§ sáo fixos e irreajustáveis no prazo de um ano'
Oàrr't.o'ao prazo de vigêDcj-a do contrato e mediante solicitaÇáo do Contratado, os pleÇos poderão

sofrer rêalustê apóg o interregno de um ano, na mêsrna propoÍção da variação verificada no rPcA-

IBGE acunulado, toÍnando-sê pôr basê o mês de apresentaÇão da lespeqtiva proposta, êxclusivamente
pã.. u" oU.iguções iniciadjs e concluldas após a ocorrência da anualidade'
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intelregno mlnimo dê um ano será contado a paltir dos

efeitos financeiros do ú1timo reajuste'
No caso dê atraso ou nao aivufqaçaá do lndice de rêajustanênto, o contlatantê pagarâ ao contratado
a inportância calcutacta pela úitina valiação conhecida, fiquidando a diferênça correspondênte

tao iogo seja divulgado o irrai". definitivo' Fica o contratado obrigado a aprêsentax memória de

cátculá tefãrente aã reajustamento de preços do valor lenanescente. senprê que estê ocolrer'
Nas âferiÇôes finais, o Índice utilizaào para rêajuste será, obÍigatoriamente ' o dêfinitivo'
CasooindiceestabelecidoparareajustamentovenhaaSerextintooudequalquerformanãopossa
mais set utilizado, será adotado, em substltulçáo, o quê vj.er a ser determinâdo pela legislaÇáo
entao em vigor '
Na ausência dê previsão legal quanto ao índice substituto' as partes eleqe!ãÔ novo lndice
oficial, para rêajustamelrto ão pi.ço do valor remanescente' po! nêio de temo aditivo'
o reajustê poderá sêr realizado por apostilameoto'



cúusulÀ eur!ÍrÀ - DÀ DorÀçÀo:
As dêspesas corle!ãô por conta da seguinte
Reculsos Próprios do Munj-c1pio dê Mogeiro:
B TNER.A ESTRUTURÀ 02080.L5.452.2AA9.2013
3.3. 90.39. 00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA

CIÁUSuIÂ SEXAA - DO PAGÀMENTO:

O pâgamento será efetuado mediante processo regulal
adotados pelo Contratante, da seguinte naneira: Para
do pêriodo de adimplemento '

dotaÇão, constante do o!Çamento vigêote:
LEf MUNICrPAL 358/2027 02.080-SEC.DE INDUST. COMERCÍO
. MÃ.NUTENCAO ATÍVIDADES ADMÍNISTRATIVAS DA SEINERÀ
JURIDICA

ê êm observância às normas e procedimentos
ocorrer no prazo dê trinta dias, contados

crÁusu.À sÉrn À - Dos PRÀzos E DÀ vrGÊNcÍÀ:
Os prazos máximos de inici"o dê etapas de execuÇão e de conclusão do obieto ora contratado, que

admitem prorrogação nas condiçóês e hipóteses prêvistas no AIt. 5?, § 1" da Lêi 8.666,/93, estão
abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contratoi
a - Inlcio: Imediato;
b - Conclusáo: ? (sete) meses.
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exerclcio financeiro de 20221

considerada da dâta de sua assinatura; podendo ser prorrogada nos telmos do Art, 57, da Lei
8.666/93.

crÁrrsu!À oÍTÀ\rÀ - DÀs oBRrGÀçõEs Do co!ÍTRArÀNtE:
a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviÇo efetj-vamente lealizado, de acÔldo com as

respectivas cfáusulas do pre§ente contrato;
b j proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execuçáo do serviço
contratado;
c - Notificar o contratado soble qualquer irlegulalidade encontrada quanto à gualidade do

serviço, exercendo a nais amPla ê complêta fi§calizaÇão, o que não eximê o Contratado de suas

responsabi.l idades contratuais e legais;
d j Designar replesentantês com atribuiÇõês de Gestor ê fiscal dêste contrato, nos têrmos da

norma vlôente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua exêcuÇáo, respectivamente '
pernitida' a contralaÇão de terceiros para assistência e sub§ídio de informaÇÔês pextinentes a

essas atrj-buiÇóe5.

crÁusurÀ Nol{À - DÀg oBRÍGÀçõES DO CONTRATÀDO:

a - Executal devidamente o serviço desctito na cláusula corrêspondentê do prêsêntê contrato,
dentro dos melhores pa!âmetlos de gualidade estabelecldos para o ramo de atividadê relacionada
ao objeto contratual, com obselvância aos prazos estipulados;
b - Rãsponsabiliza!-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à Legislaçáo fiscal, civi1,
tributá;ia e trabaLhista, bem como por todas as despesas e compromissos a§sumidos, a qualquer
títu1o, perante sêus fornêcêdores o; telceiros en razão da execução do objeto contratadoi
c - Mantár preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contxatante, quândo da êxecução do contrato,
que o represente integlalmente êm todos os seus atos;
á _ permitit e facilitar a fiscalizaÇáo do contlatante dêvendo prestar os informês e

esclarecimêntos solicitados ;
e - sêrá responsável pefos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes
desuacu]paoudolonaexêcuçáodocontrato.náoexcluindooureduzindoe§saresponsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - não ceder, transferir ou subcontratar. no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, seln

o conhecimento e a devida autolizaçáo expressa do Contratante;
g - l,tanter, dulante ê vigência do contrato, êm compatibilidade com as obrigaÇôes assumidaa'

iodas as condiÇões de habilitaÇão e qua.LificaÇão exigidas no respectivo proce§so licitatório'
apresentando ao Contratante os documentos necessários, senpre que solicitado'

crÁusu!À DÉcrtáÀ - DÀ ÀrrERÀçÀo E REscrsÃo:
Este contrato poderá ser alierado com a devida justificativa, unilatelalmente pe1ô Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos prêvistos no Alt' 65 e será rescindido' de plêno

dir;ito, conforme o disposto nos Ãtts' 'l'l , '79 e ?9, todos da Lei 8'666'/93'
oContratadoficaobrigadoaaceital,nasmesmascondj.Çõescontratuais,osacréscimosou
supressõesquesefizerennosserviços,atéole§pectivolimitefixadonoArt.65,§1.daLei
B-666/93. Nenhum acréscimo ou suprês;ão podelá exceder o limite estabefecido, salvo as suplessóes

resultantes de acordo celebrado entre os contratantes'

cLÁUSgLÀ DÉCNdÀ PBNGIRÀ - DO NECEBDíEISIO:
Executado o presênte contrato e observadas âs condiÇões de adinplenento das obrigaÇÔes pactuada§,

osprocêdamêntoseplazospararecêberoseuobjetopelocontlatanteobedecêIão,conÍoÚneo
cas;, às disposiÇóes dos Àrts. 73 a'76, da Lei B'666193'

CLÁUS(,I,À DÉCTMÀ SEGI'ISDÀ - DÀS PENAIIIDÀDES I

Alecusaj-njustaêmdeixardecumprirasobligaçÔesassumidagePlêceitoslegais,sujeitaráo
Contratado. garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades p!êvistas nos Arts' 86 ê 87' da

Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de Írora de o,5t (zê!o vlrqula cinco po, cento) aplicada

sobre o valor do contrato por dia dê atraso na entrega' no inlcio ou na execuÇâo do objeto ora

contratado; c - multa de 10t (dez por cênto) soble o valot contratado pela inêxêcuÇão total ou



parcial do contrato; d - simultaneamentê. qualquêr das penalidades cablveis fundamêntadas na
Lei 8.666/93 ê na Lei 1'0.520/02.
Sê o vâIot da mu.Ita ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo dê 15 dias após a conunicaçáo
ao contratado, sêrá automaticameDte descontado da primeira parcela do pagamento a gue o

contratado vier a fazer jus, acrescido de julos noratórios de 1t (um por cento) ao Ínês. ou,
quaodo for o caso, cobrado judicialmente.

cuiusulÀ DÉcrMA TERCETnA - DÀ coMPENsÀÇÂo FTNANCETRà:

Nos casos de êventuais atlasos dê paga$eDto nos termos deste instnmênto, e desdê gue o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atlaso, se.á âdmitida a compênsaÇão financeira,
devida dêsde a data linite fixada para o pagamênto até a data correspondente ao efetivo pâgamento

da parce.Ia. Os encargos molatórios dêvidôs em razão do atraso no pagamento sêrão calculados com

utilizaÇãodaseguj-ntefóI:Írula:EM=NxVPxI.onde:EM=encargosnoratórios;N=númerode
dias entre a data prevj.sta pala o pagamento ê a do efetivo pagamento; vP = valol da palcela a

ser paga; e 1= lndice de compensâÇão financêira, assim apurado: r: (Tx + 100) + 365. sêndo Tx

- percàntua1 do IPCA-ÍBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, rnn novo indicê
adótado pelo Govêrno Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice êstabêlecido para
a compensaÇâo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais aer utilizado,
será àdotado, en substituiÇâo, o que vier a ser deterninado pela legislação então em vigor.

cúÁusul,À DÉCDíA QuÀRrÀ - Do EgRo:
Para dirinir as questões decorrentes deste
Itabaiana.

contxato, as partes efegem o Foro da Conarca de

E, po! estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contxato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testêmunhas.

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de de

TESTEMUNHAS

PET,O CONTRÀTADO


