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1.0.DO OB.tErO
1.1.Cônstitui objeto da presentê licitaÇáo: CÔNTRÀTAÇÂO DE EMPRESAS VISÀNDO O REGISTRO DE PREÇO

pARÀ LocAÇÃo os vsÍculos sEM coNDUToR pABÀ ATENDER As DEMÀNDÀS DAs sEcRETÀRrÃs Do MUNrcÍPro DE

MOGE]RO.
1.2,As especificações do objeto ora licitâdo, encontram-sê devidamentê detalhadas no
correspondentê Têlmo dê Referência - Anêxo T deste instrumento, onde consta, inclusive, a

estimativa dê quantidades a serem contratadas pelo ORC. O presente cêrtame objetivâ selecionar
a proposta mais vantajosa visando formar Sistêma dê Rêgistro dê PreÇos para contrataÇõês futuras.
1,3.O Registro de Preços sêrá formalizado por intermédio da Àta dê Rêgislro dê PreÇos, nos
termos do Anexo IV ê nas condiÇôes previstas neste instrumento.
1.4.Os preÇos registradôs nêstê procêdimento, terão a validade de 12(doze) mesês, a partir da

data de publicação do extrato da Ata de Registro de PrêÇos na imprensa oficial, e a execuçâo do

objeto orê licitado sêrá de acordo com as necessidades do oRC no referido pêríodo.
1.5.À contrataÇão acima descrita, que será procêssada nos têrmos deste instxumento convocatólio.
êspêcificaÇôês técnicas e informaÇões complêmentares que o acompanham, quando for o caso'

luititica-se: pela necessidêde da devida efetivação de sêrvi-ço para suprir dêmanda especifica -
óoNrnaraçÃo DE EMpREsÃs vrsANDo o REGrsrRo DE pREÇo pÀRÀ LocAÇÃo DE vEÍcu],os sEM coNDUToR PARA

ATENDER Às DEMÀNDAS DÀs sEcRETÀRrAs Do MuNrcÍpro DE MocErRo -, considerada oportuna e

imprescindívêI, bem como relevante medida de intêresse púb1ico; e ainda, pela nêcêssidadê de

desenvolvimento de aÇões continuadas para a plomoÇáo de atividades pertinentês, vlsando à

maximizaÇâo dos recursos em rêlaÇão ao§ objetivos proglamados, observadas as dirêtrizês e metas
definidas nas ferramentas de pfanejamento aprovâdas'
1.6.Sa1ienta-se que na !eferida contrataÇão, não será concêdido o tratamento difel:enciado e

simplificado purá u" Microempresas ê Empresas de Pêquêno Porte, nos têrmos das disposiçôês
.or.rtid." nos Arts. 4'7 e 48, dà lei Complemêntar no 723/2AA6, por estarem presentes, isolada ou

s i-muftaneamentê, as §ituaÇôes previstas nos incisos II ê TII, do Àit' 49, do mesmo diploma
fegal.

2.O.DO 
',OCÀT 

E DÀÍÀ E DÀ ÍMPUGNÀÇÃO DO EDITÀJ,
2.1.osenvêlopescontendoadocumentaÇãolefativaàpropostadêpreçoseahabilitaÇãopaIa
êxecuÇão do otleto desta licitação, deverâo ser entregtues ao pregoeiro até as 08:30 horês do

dia 0? de Junho de 2a22, oa endereço constante do preâmbulo destê instlumento. Nêstê mesmo

Iocal, data ê horário setá realizâdê a sêssão pública pa!a abêltura dos refêridos ênvelopes.
2.2.InformaÇôes ou esc-Larêcimentos sobre esta licitaÇão, selão pre§tados nos horários normâis
de expediente: das O8:OO as 1-2t0A horas' E-mail:
l i c i t acaomogei roG uol . com. br/compras . cotacoes !aoutlook ' com '

O órgão Realizado! do Certame acirna qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001 67, doravante
dênoeinado Ej-Eplegloentê ORC, e que neste ato é taüüém o Órgâo Gêrêncíador responsávet pela
conduÇão dô conjunto de procedimêntos do presentê rêgistro de preÇos e gerenciamênto da Ata de
Registro de Preços dele dêcorrente, torna público para conhecimentô dê quaôtos possam interessêr
que fará reafizar através do Pregoeiro oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 08:30
horas do dia 0? de Junho de 2022 no endereÇo acima indicado, licitaÇão na modalidade Pregão
Presencia-I n" A0023/2022, tipo menor preço, ê sob o regime de tarefa; tudo dê acordo com este
instrr.mento e em observância a Lei Federal n' 10.520, de 17 de ,Iu1ho de 2002 ê subsidiatlamente
a Lei Eederal n'8.666, de 21 de ,lunho de 1993; Lei Complêmentar n'123, de 14 dê Dêzêrüro de
2006; Decreto Eêdêral- no "7.892, de 23 de Janeir:o de 2013; Decretô Municipal n' 016, dê 10 dê
Novembro de 2OO6; e legislação pertinênte, consideradas as alteraÇões posteriores das rêfêridas
normasi conforme os critérios e procedimentos a seguir dêfinidos, objetivândo o Registro dê
PTEÇOS PATA: CONTRATAÇÀO DE EMPRESAS VISÀNDO O REGISTRO DE PREÇO PÂ.RA LOCAÇÃO DE VEÍCUT'OS SEM

CONDUTOR PARÀ ATENDER ÀS DEMÃNDÀS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MÔGEIRO.



2.3.eua1quer pessoa - cidadáo ou licitantê - poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório dêstê certâmê, se manifestadâ por escrito e dirigida ao Plegoeiro,
até 02 (doj.s) dlas úteis antes da data fixadê para recebj-mento das propostas'
2,4.Cabe!:á ao Pregoeiro, auxiliado pelos sêtores responsávei§ pela êlaboraÇão dêstê ato
convocatório ê seus aoexosT dêcidir sobre a petiçâo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
considerado da data em que foi devidamentê recebido o pedldo.
2-5.4 rêspectiva pêtição será aprêsentada da seguintê forma:
2 . 5 . 1 . Protocolizando o original. nos horários de expediente acima indicados, exclusj-vamente no
seguinte endereÇo: Av. Presidentê João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

.DOS ET.EUENTOS PÀB,A LrCrrÀÇÃO

.Aos participantes, serão fornecidos os sequintes e.lemêntôs:

.1.ANEXO I _ TERMO DE REEERÊNC]A _ ESPECIEICAÇÕES;

.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÔES;

.3.ANEXO 11I _ MODELO DE DECLARÀÇÃO DE REGUI.ARfDADE - HÀEILITAÇÃO;

.4.ÀNEXO IV - MINUTA DA ÀTÀ DE REGISTRO DE PRBÇO;

.s.ANEXO V - MINUTA DO CONTRÀTO.

.A obtenção do Edital podêrá ser feita da seguintê foma:
,1..lunto ao Pregoêi.ro: glatuitamênte; ê
,2.Pelos sites: wvw.moqej-r:o.pb.gov.brlIicitacoes; w$rlr. tce. pb. gov ' br.

iT. O.DO SUPORTE I,EGÀI
4.1.Esta .l-icitação reger-se-á pela Lei Federal n" 10.520, de 17 de JuLho de 2002 e

subsj.diariamêntê a Lei Eêderal no 8.666, de 21 dê Junho dê 1.993; Lei complêmêntar no 123, de 14

de Dêzerülo de 2006; Decreto Eederal no 1.892, de 23 dê Janeiro de 201-3; Decreto Municipal no

016, de 10 dê Novembro de 2006; e legis.IaÇão pêrtinente, consideradas as alterações posteriorês
das referidas normasi que ficam fazendo partes integrantes dêste instr\.mento, indepêndente de

transcriçâo.

3.0
3.1-
3.1
3.1-

3.1
3.1
3.2
3.2
3.2

5. O.DO PRAZO E DO!ÀÇÃO
5,1.0 prazo máximo para a execuÇão do objeto ora licitado, conforme sua§ caractêrlsticas e as

necessidadês do ORC, e que admite prorrogaÇáo nos casos previ"stos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e será considelado a partir da emissão da ordem dê serviço:

1nício: lmediato;
concLusáo: 12 (doze) mesês.

5.2,O serviÇo se!á executado de acoldo con as especificaçóe§ definidas no cor!espondente Termo

dê Referência1, anexo a este instlumênto.
5,3.O plazo de vigência do correspondentê contrato será dêterminado: 12 (doze) meses, considelado
da data de sua as§inatura; podendo ser pror.ogado nos têrmos do Àrt. 51, da Lei 8.666,/93.
5.4,As despesas decolrentes do objeto deste cêItame, correlâo por conta da seguinte dotação:
Rêcursos eroprios do Municlpio de Mogeiro: LEI MUNICIPÀL 358/2A21 02.010 GABINETE DO PREFEITO

02AL0.04.722.2002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 02.020 SEC. DE

ÀDIMINSTRÀÇÃ.O E PLÀNEJAMENTO 02020.A4.122.2003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ÀDM E

PLÀNAJAM 02.O3O sEC. EDUCÀÇÂ.O, CULTURÀ, ESP, LÀZER E TURISMo 02030.72.f22.2006.2948 MANUTENÇÃO

DA SEC. ÉDUCÀÇÃO, CULT, ESP, LÀZER E TURISM 02.O4A SEC. MUNICIPÀL DE SÀÚDE/EMS

0204a.L0.t22.a004.2920 MANUTENÇÃo DÀs ATlvrDÀDES DÀ sEcRETÀRrA DE SAÚDE 02040.|a-3a7-2001 .2042

MÀNUT DÀs ATrvrDÀDEs Do FUNDo MUNrcrpÀL DE SAUDE 02 . o50 sEC ' DE AÇÁo socrÀL/El'lÀs

O2A5O.OB.244.2OOB.2O4O MÀNUT. ATIVIDADES DÀ SEC. DE ACAO SOCIA], 02.060 SE.DE IND. COM' COMPRÀS

E TRÀNSPORTES A2A60.77.L22.2012.2950 MANUT. DAS ÃTÍV. DE SEC. DE ÍND. COM. COMPRAS E TRÀN 02'O7O

SEC'AGRÍC.MEIoAMBIENTE.PBscÀEPECUa2a7o.2o.!22,2a10'2066MÃNUT.ÀTIV.ADM.DÀsEC.DE
AGRIC. E MEÍO ÀMBIENTE 02.O8O SEC. DE INDUST. COMERCÍO E INFRA ESTRUTURÀ O2O8O'15'452 '2A09'20'73
MANUTENÇÃO ÀTIVIDADES ADMINÍSTRÀTIVÀS DA SEÍNFRÀ 02.140 SECRETARIÀ DÊ FINANCAS

02140.04.123.0004.2088 MANUTENÇÃO DÀS ATMDADES DA SEC EINANÇAS 3.3.90.39.00.00 ouTRos sERv.

DE TERC. PESSOA JORIDICA.
5.5.Quando a validadê da Àta de Reqistro de Preço ultlapassar o êxercÍcio financeilo atual' a§

dêspesasdêcorlêntesdeeventuaiscootrataÇóesfuturas,corre!áoporcontadasrêspectivas
dotaçôes previstas no orçamento do exercicio financêiro postelior'

6.0.DÀS COIIDÍÇõES DE PâBTrCr PAÇÃO

6.1.Os ploponentes que desejaiem participar destê certame deverão entrêgar âo Prêgoeiro dois
enveLopãs fechados indicandá, resiect ivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENIAÇÁO, dêvidamênte

idêntiiicâdos, acomPanhados da respectiva dêctaraÇão de cr"úprimento dos rêquisitos de

habilitação, nos têrmos definidos neste instrumento convocatório'
6.2.A pârticipação neste cêrtamê é aberta a quaisquêr interessados' inclusive as Microemprêsaa'

Empresàs dê Pequêno Porte e Equiparados, nos têrmos da leqislação vigênte'
6.-3.Nao poaeraá participar os interessados que se encontrêm sob o Iegime falimentar, empresas

à"i."rrg.iar" que não fu;cionem no pals, nêm aqueles que tenham sido declarados inidôneos para

Iicitar ou contratar com a Àdminlsúação Públ-ica ou que êstejaln cumplindo a sanção dê suspensão

do direito de licitar e contratar coro o ORC.

6,4.Os 1j-citantês guê desêja!êm enviar sêus ênvelopês Proposta de PrêÇos e DocumentaÇão via
postal _ com Aviso àe Recebirnento AR -, devêrâo remêtê-Ios em têmpo hábil ao endereÇo constante
do pr:eâÍüu1o deste instrumento. aos cuidados do Pregoêiro - Flaviâno c1êbson Àraújo' NãÔ sendo

riqorosamente observadas as êxigências deste item, os respêctivos envelopês não sêráo aceitos e

o íicitante, portanto, desconsidêrado para efêito dê ParticipaÇão no certame'



6.5.Ouando observada a ocorrênci-a da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a

pemanência de rêpresentante credenciado na respectiva sessáo púbIica, ficará subentendido que

o licitante abdicou da fase de laoces verbais.
6.6.E vêdada â partic.ipaçâo eÍn consórcio.

7.O.DA REPRESEITTÀçÀO E DO CREDENCI,ÀT''ENEO
?.1.O licitantê devêrá se apresêntar, para crêdenciamênto junto âo Prêgoeiro, quândo for o caso,
através de um replesentante, com os docLmentos quê o credenciam a participar deste procedimeoto
Iicitatórj-o, inclusive com poderês para formulaçâo de ôfertas e lances vêlbais. Cada licitantê
cledenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases dÔ cêrtame
na foEna prevista nêste instrumento, podendo ser substltuido posteriormentê por outro dêvidamente
credenciado.
'7.2.Para o credenciamênto deveráo sêr apresentados os seguintes documentos:
l.2.1.Tratando-se do represêntante Iêga1: o instrumento consti.tutivo da empresa na forma dê Lei,
quando for o caso, dêvidanente reqistrado no órgão compêtente, no qual estejam expressos seus
poderes para exercêr direitos e assumir obr:igaÇóes em decorlência de ta1 investidula;
i . 2 . 2 . tratando-sê de pÍocuradôr: a procuração por iostr\rmênto púb1ico ou palticular da qual
constem os necessários pode!es para formula! verbalmeÔte lances, negociar preços, firmar
declaraÇões, dêsistir ou apresentar as razôes dê recurso e praticar todos os dêmais atos
pertinêntes âo certamê; acompanhada do correspondentê instrunênto de constituiÇáo da êmpresa,
quando for o caso, que comprove os poderes do mandantê para a outorga' Na hipótesê dê procuraÇâo
seja particular deverá ger reeonh€cidê a fireâ êD êartóiio do respêctivo .iEn.tárj.o.
1.2.3,O representantê l-egal ê o ptocurador devêrão idêntifical-sê apresentando documento ofj-cia1
que conteôha foto.
i.3.sstes documentos deveráo ser entregues ao Prêgoeiro - antes do inicio da sessão púb1ica -
em original-, por qualquêr ptocesso de cópia autênticada po! cârtório competente, pêIo Pregoêixo
ou membro da Equipe de APoio.
7.4.À não apresentâção ou ainda a incorreÇáo insanáve1 de qualquer dos dÔcDmentÔs de

credenciamento impedirá a participação ativa dÔ Iepresêntante do licitantê oo plesente cêItane.
Esta ocorrência não inabilitará sumarianentê o concorrente, apênas perdêrá o direito a

manifestar-se nas corlespondentes fases do procêsso licitatólio, Para tânto, o PregoêiIo Iecebêrá
rêgularmênte do referido concorrentê seus ênvelopês, declaraçÕes e outros elelhêntos necessários
à participaçáo no certame, desde que âpresentados na forma definida neste instrumento.
7.5.No momento de abêrtula da sessâo púb11ca, cada licitaote, por lntermédio do seu lêplesentânte
devidamente credenciado entlegará ao Prêgoeilo, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte
docrjmeotaÇão:
7 . 5. 1 . DêcfalaÇão de Elaboração Independente dê Proposta - Ànexo II'
? . 5 .2 . DeclaraÇão dando ciência de que cunpre plenamente os xequisitos de habilitação' conforÍnê

modelo - Anexo IrI; e

?.5.3.ConprovaÇâodequeolicj.tanteseênquêdranostermosdoÀrt'3.daLeíL23/o6,5efo!o

"""o, ""Àdo 
considerado nicroempresa ou empresa de pequeno porte e recebeodo' portanto'

ttatamento difêrenciado e sinpiificando na forma definida pe1â legislaÇáo vigente. Tal
comprovação poderá se! fêita através da apresêntaÇão dê qualquer um dos seguintes documentos ' a

clitéIiodolicitante:a)dêc1araÇâou,p'.ssuformâlmentêassinadaporProfissionaldaálea
contábiI, devidamentê habilitado, b) certidáo siÍnplificâda emitida pela junta comêrcial da sede

dolicitantêouequÍva].ente,naformadalegi§1âçãopertinente.ÀausênciadarefêridadeclaraÇáo
ou certidão simplj"flcada, apenas neatê caso pâra comprovaÇão do enquadramentÔ na forma da

iegislaçao .,igente, não é suficientê motivo paia a inabi-1itaÇâo do licitante' apenas perdê!á'

dutante o presente certane, o dirêito ao tratàmento difêlenciado e simplificado dispensado a ME

ou EPP, prevj-stos na Lei 123l06:
?.5.3.1,o Pregoêiro poderá promovêr diligência. nâ forma do Art' 43' § 3o' da Lei a'666/93'
destinada a esclalecer se o Iicj-tante é, de fato e de direito, considerado microemplesa ou

êmpresa de pequeno Porte.
?.6.QuaodoosenvelopesPropostadePreÇosêDocumentaÇãoforernenviadosviapostal'a
documentaÇáo relacionada nos itens '7.5.7, 'l'5'2 ê 7'5'3 deverá sêr apresentada dentro do envelope

Proposta de PreÇos.

8.0.DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

8.1.4 proposta develá ser apresentada
sêguintês j-ndicaÇõês no anvêrso:

em 01 (uma) via, dêotro de ênvelope lacrado, contendo as

PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPOSÍA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCTAL No ' 00023/2422
NOME PROPONBNTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

oENVELoPEPRoPosTÀDEPREÇosdeveráconte!ossêguintêsêlernentosl

8.2.Proposta êlaborada em consonância com as especificaçÕes constantes deste instrumento e seus

elêmentos - Anexo I -, em Papel tirbrado da êmpresa' quando for o caso' -assinada 
por seu

representante Iêgaf, aorrtarrao no co'respondênte item cotado: discriminaÇáo e outras

caracterlsticas ". ,re..""árlo, quantidade e valores uni-tário ê total expressos êm algalislnos '

8.3.será cotado um único preçã pára cada item, com a utilização de duas casas dêcimais' rndicaÇão

em contrário está sujeita a coireÇáo observando-se os seguintes critérios:
8.3.1.Fa1ta de dígitos: seÍâo acrescidos zeros;



8.3.2.Éxcesso de dígitosl sendo o primeiro dlgito excedente menor que 5, todo o excesso se!á
suprimj-do, caso contrário haverá o arredondamento do dÍgito anterior para mais e ôs dêmais itens
excedentês suprimidos.
8.4.A proposta deve!á ser redigida em flngua portuguesa e en moeda nacional, êlâbôrada com

cLateza, sem alternativas, !asuras, emendas ê/ou entrel-inhas, Suas folhas rubricadas e a úftima
datada e assinada pelo responsávêI, con indicaÇão: do valor total da proposta em algar:ismos,
dos plazos de entrêga ou execuÇão, das condiÇões de pagarnento, da sua validade que não poderá
sêI] infêrior a 60 días, e outras ioformaÇôes e observaÇôes pertinentes gue o llcitante julgar
nêcêssárias.
8,5.Existindo discrêpância entre o preÇo unitário e o valo! tota1, resultado da multiplicação
do pr:êço unitário pela quaDtidadê, o p!êÇo unitário prevâlêcerá.
B.6.Fj.ca êstabelecido que hâvendo divergência de prêÇos unitários para urn mesmo produto ou
serviço, prevafêcêrá o dê menor vêfor'
8.f.No caso de altêraÇão necêssária da proposta fêita pelo Plegoej.ro e sua Equipe de Àpoio,
decotrente exclusivamente de incor:rêÇões na unidade de mêdida utilizada, observadà a devida
proporcionalidade, bem como na muLtiplicaÇão ê/ou soma dê valores, prevalecerá o valor corrigido.
g.g.À nâo indicaÇão na proposta dos prazos de entiega ou execuÇão, das condiçôes de pagamênto

ou de sua validade, ficará subêntendido que o licitante aceitou integralmente as disposiÇões do

ato convocatório e, portanto, sêrão coosidêradas as determinaÇões nele contidas pala as referidas
exigênciâs não sendo suficiente motivo Pala a dêsc1âssificaÇão da proposta'
8,9:É facul-tado ao licitante, aprêsentar â proposta no próprio modelo fornêcido pelo ORC, desde
quê esteja devidamêntê preênchido.
g.1O.Nas IicitaÇôes para aquisiÇão de mercadorias o participante indicará a oligem dos pÍodutos
ofertados. A eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante.
e.11.Será desclassificâda a proposta que deixar de atendêr as disposiÇões destê instruaênto.

9.0
9.1

.DÀ HÀBÍLITÀÇÀO

.os documêntos necessários à habilitaÇão dos licitantês, deverão ser apresêntados
via, dentro dê envelope lacrado, contendo as seguintes indicaÇÔes no anverso

9

9

9

PREFEITÚRÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÃO - PREGÂO PRESENCIAL N..
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

00023 / 2022

O ENVELOPE DOCúMENTÀÇÃO dêverá conter os seguintês e1êmêntos:

2. PESSOA .IURÍDICA:
2.1,Plova de i.scriçáo no Cadastro Nacionêt de Pessoa 'lurídica - CNP'I'

2.2.Ptova de inscriÇão no cadastro de contribuintes estadual ou nunicipat, relativo

em 01 (uma )

à sede do

ficitante,
9,2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social êm vigor, devidarentê registrado' êm 5e

tratando de sociedades comerciai§, e, no caso de sociedadês por aÇôes, acompanhado dê documentos

de eleiÇão dê sêus administradores . InscriÇão do ato constituLivo' no caso dê sociedades civis'
acompanÁada de prova de dj-!êtoria êm exercicio. Dêc.eto de autorizâÇão, êm se trâtando de empresa

ou ;ociedade estrangeira em funcionamênto no pals, e ato de regi§tro ou autorizaÇão para

funcionamento expedião pelo ólgão competênte. quando a atividadê assim o exigir. Rêqistro
comêrciaI, no caso de empresa indj-vidual. Estas êxi'gências não se aplicam ao licitênte que'

quando da'etâpa de credentiamento no cêrtame, já tenha aprêsêntado de forma regular nos termos

dopresenteinstrumentoconvocatório,arefelidadocr].r..êntaÇâosolicltadânestesubitem.
9.2.a.ea1ançopatrimonialedemonstraÇõêscontábeisdoúltirooexercLciosocial,jáexigtívêise
apresentados ,'rà fo. u da 1ei, com indicação das páginas colrespondêntes do livro diário em que

omêSmosêeocontla,bemcomoapresentaçãodoscompetentestêrmosdeabêrturaêencêrranênto,
assinados por profissional habiiitado e devidalllente rêgistrados na junta comercial competente,

vêdada a iua substituiçáo por balancetês ou balanÇos provisórios. Tratando-se dê empresa

constituída há mênos ae urn áoo, ou aquel-a que ainda nâo tenha tealizado o fechamênto do §eu

primeiro ano de existência no prazo :.e!al, pàaerá apresentar o BalaÇo de Àbertura assinado por

profissional habilitado e devidamente legistrado na junta comelcial competentê'
9 ,2 . 5. Regularidadê para com a Eazenda Eederal - Certidâo Negatj'va de Débitos Relativos aos

Tributos Federais e à Dlvida Ativa da União'
9.2.6.CertidôêsnegativasdasEazendasEstaduâleMunicipaldasedêdolicitantê,ououtlo
êquivalente, na forma da leÍ.
9,'2.l,Cornpro.raçãodêregufaridadêrelativaaoEundodeGarantiaporTempodeServiÇo-EGTS'
upra""rrt.rrdoorespectj'voCe!tificadodêRêgularidadefornecidapêIaCaixaEconômicaEêderal'
9.2.g.prova de inexistência de débltos inadimplidos perante a JustiÇa do Trabalho, medlante a

apresentaÇão de cêrtidão Negativa de Débitos irabalhistas CNDT' nos termos do tltuIo VII-A da

consolidaÇáodasLeisdoTra'balho,aprovadapêloDecreto-Lein'5'452'dê1'demaiode1943'
9 .2 . 9 . DeclaxaÇão do lÍcitante: de 

-cumplimento do disposto no Art' 7"' Ínciso xxXIII' da

ConstituiçãoFedêral'A:it.21,IncisoV,daLei8.666,/93;dêsupervêniênciâdefatoimpeditivo
no que diz respêito à Participaçáo na licitaçáo; e de submeter-se a tÔdas âs cláusulas e

condições do plésente instrumento convocatôrio, conforme modelo - Anêxo ll'
9.2.1O.Certidáo oegatj'va dê faIência ou concordata êxpedida pê10 distribuidor da sêde do

ticitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista pêra abêrtura das propostas'
9.2,11.ComprovaÇão dê capacidadê de desêmpenho antêllor satisfatório' de atividade igual ou

assemelhada ao objeto da ficj.taÇão, feita ;través de atêstado fornecido por pessoa jurldica de

di re iLo púbIico orl Privado.



9.2.13.o Licitantê deverá comprovar a tj-tularidade dos veicu]os

9.3.Os documentos de HabilitaÇão deveiáo ser organizados na ordêm dêscrita nêste instnmênto,
precedidos por um Índice correspondente, podendo ser apre§entados em otiginal, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório cornpetente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou publicaÇão êm órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente
leqiveis, sen contêr borrôes, rasuras, enendas ou êntrelj-nhas, dentlo do plazo de validade, e

encerrados en envêIope devidamente lacrado e indêvassáve1. Por ser apênas 1]ma formalidade que
visâ íacilitâr os trabalhos, a ausêocia do rêferido indice nâo inabi.l.itará o licitante.
9.4.4 falta de qualquer docu.nento exigido, o seu vencinento, a ausência das cópia§ dêvidamente
autenticâdâs ou das viâs originais para autenticaÇão pêlo Pregoeiro ôu mêÍüro da Equipe dê Apôiô
ou dâ publicaÇão êm ólgão na imprensa oficial, a apreaêntação dê documentos de habilitação fora
do envelope especifico, tornará o respectivo Licitante inabilitado. Quando o documento for
ôbtido vj.a Intêrnêt sua lêgalidade será comprovada nos endereços eletrônicos correspondente§.
poderá ser utilizada, a crité]:io do Pr:egoeiro, a documentaÇão cadastral de fornecedo!, constante
dos arquivos do oRC, para comprovação da autênticidade de e1êmentos aplesentados pelo llcitante,
quando for ô caso.

10 , O . DO CRITÉRIO PÀR,A .'UÍ,GÀI''ENTO
10.1,Na seleçáo inicial das propostas pala ldentificaÇão de quais irâo passar a fase dê lances
verbais e na classificaÇão finat, obselvadas as exigências e procedimentos definidos neste
instrumênto convocâtório, sêrá considêrado o critério dê menor pleÇo apresentado para o

correspondente itêm.
10.2.ffavendo igualdade de valores ent!e duas ou nais propostas escritas, e após obêdêcido o

disposto no Àrt. 3o, § 2o, da LejL 8.666/93, a classificaçâo inicial para a fasê de lances
verbais, se fará através de sorteio.
1O.3.Na presênte licitaÇáo - fase de lances -, será assegurada cono critério de desempate,
preferência de contrataÇáo para as microemplesas e emplesas de Pequeno porte'
i0.a.p.ru efeito do disposto nestê instn]mênto, entende-se por empate - fase de lances -, aguelas
situaçóes em que as propostas aplesentadas pelas mj-cloempÍesas e enpresas de pequeno portê sejam
iguais ou até O5t (cinco por cento) supeliorês ao melhor PreÇo'
1ô.s.Ocorrendo a situaÇão de empate - fase de lances - confome acinE definida, proceder-se-á
da seguj-nte forma:
10.5.1.À microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada pala
apresentar nova proposta no máxiÍro de 05 (cinco) rninutos após o encerrameÔto dos lancês, sob
pena dê pleclusáo
10.5,2.Náo ocolrenclo a contrataçâo da microempre§a ou empresa de pequeno porte, na forna do iteÍt
anterior, serão convocadas as demais remanescêntes que pol vêntura sê enquadrêm na §ituaÇâo de

êmpate acima definida, nâ ordem dê classifi-caÇão, para exercício do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equivalência de valores aprêsentados Pelas microempresas e êmpresas de pequêno

porte que sê encont;em no intervalo estabelecido como situaÇão de enpate, selá rêâlizâdo sorteio
ãnt.e átas para que sê identifique âque1a que pri.meiro poderá apresentar melhor ofettâ.
1O.6,Na hipótese dê não-contratação nos tentos acima previstos, en que foi obselvada a situaçáo
de empate i assegurado o tratamento difêrenciado a microemplêsa e empresa de pequeno porte, o

objêt; lj-citado Jerá adjudicado em favor da proposta originalmentê vencêdo!a do cêrtame.
1o.7.AsituaÇãodêenpate.fasedelancês_,nafoflnaacimadefinida,somenteseaplicará
quando a melhor oferta inicial nâo tiver sido aplesentada poI mi-cloêmPlesa ou empresa dê pequêno

portê.

11.0.DÀ ORDEM DOS ![RÀBA.Í.HOS

11.1.pa!a o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolelância de

15 (gulnze) minutos após o horári; fixado' Encerrado o prazo para recebimento dos envêIopes'
nenhum outro será acei.to.
11.2.Dec1alada aberta à gessão pública pelo Pregoeiro, sêrá efetuado o devido credenciamento
dôs interessados. Somente palticipará ativâmente da reuniáo um representante de cada licitante,
podendo, no entanto, ser assistida por quafquer pessoa que sê interessar'
ir.:,o nao colnparecinento do represàntante de qualquer dos licitantes não impedirá a efêtivaÇão
da reunião, se;do que, a sinple; participaÇáo nêste certamê inp-Iica na total aceitaÇão de todas

as condiÇões estabelecidas nêste Instrumento Convocatório e seus anexos'
11.4.8m nenhuma hipótese sêrá concedido prazo para a apresentaÇão de documentaÇão e/ou

substituição dos envelopes ou de qualquer e1eàento "iigido " não apresentado na reunião destinada
ao rêcebimento das plopostas de preÇos.
11,5.o Pregoêiro retebêrá de cadà representante os envelopes Proposta de PreÇos e DocumêntaÇão

e a declaráÇão, sêparada de gualquei dos envêlopesr dando ciência dê quê cumpre pIênamênte os

lequisitos de habilitação.
11.-6.posteriormente abrirá os ênvelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo juntamente

com a sua Equipe de Apoio, confeilodo-as quanto à validadê e cumPrimênto das exigências
constantes oo instnrmento convocatório e solicitará dos licitantes que exâmi.nem a documentaÇào

neles contidas.
ll.f.Prosseguindoostrabalhos,oPregoêi!oanalisa!áosdocumêntoseasobservaÇóespolventura
formulâdas pefos licltantes, dando-1hás ciêncla, êm seguida, da classificaÇão inicial, indicaDdo

apropostadêmêíotprêçoeaquelasenvaloressuceasivosêsupêriorêsematédezporcento'
rêIatÍvamentê à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim julga! necessário,
poderá divufgar o resu-Ltado numa nova reuniâo'



11,8,Não havendo para cada iten licitado pelo menos três propostas nas condiÇões acima definidas,
seráo classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que
sejam ôs pleços oferêcidos.
11.9.Em seguida, será dado inlcio à etapa de apresentação de lances verbais pelos rePlesentantes
dos Iicitantes inicialmênte classlficados, que deverão ser formulados de forna sucessiva, em

val-ores distintos e dêcrescente§, a partir do autor dê proposta de maior preço. Sêrão rêalizadas
tantas rodadas de fances verbais quantas se fizerem necessária§. Esta etapa poderá se!
intêrrompida, marcando-se uma nova sessão púbIica paia continuidade dos trabalhos, a critério
do Paegoei!o.
11,10.Não sêráo aceitos lances com valores irrisórios, inconpativeis com o valor orçado, e

deverão sêr efetuados êm unidade monetária nacional. À desistência êm apresentar lance velbal,
quando convj-dado pelo Pregoeiro, implicará nâ exclusão do lj.citante apenas da etapâ de laoces
verbais para o correspondente item cotado ê na manutenÇão do últino pleÇo apresentado, para
efêito de classificaÇão final dâs propostas'
11.11.Declarada encerrada â etapa compêtitiva e ordênadas às Proposta§, o Plegoeiro examinará a

aceitabifidade da plimeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo rÂotivadamênte a

respêito.
11.12.Sendo aceitáve1 a proposta de menor preÇo, será aberto o ênvelope cootendo â documentaçáo
de habilitaÇão somente do ficitante que a tivêr for1rulado, para confirmação das sua§ condiÇÕes
habilitâtórlas. Constatado o atêndlmento pleno das êxigências fixadas no instrumento
convocatório, o licitantê será dêclarado vencêdor, sendo-l"hê adjudicado o rêspêctivo item.
obieto deste certane, após o transcurso da conpêtente fase recursal, quando for o caso.
11.13.Se a oferta não for aceitávêI ou se o licitante não atender as exiglêncla habllitatórias,
o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificaÇão, verificando â sua

aceltabilidade e procedendo à habilitaÇão do ploponênte, e assim suces s i.vamente, até a apuração
de uma proposta quê atenda as disposiÇôês do instrumento convocatório.
11.14.Os licitantes que aceitaren cotar seus itens con pleÇos iquai§ aos do li.citantê vêncêdor
na sequência da classificaçáo do cêrtame, serão devidamênte relacionados na Ata de Registto de
pteços na forma de ânexo, objetivando a formaÇâo de cada§tIo de resêrva, pala o caso dê

impossibilidade de atendinento pelo primeiro colocado, nas hipóteses previstas na norna vigente'
Sê houver mais de r]In licitante nesta situaçâo, a classificaÇão se dará sêgundo a ordem da última
proposta apreaentada durante a fase competitiva.
1l.fS.ou reuniâo lavrar-se-á Ata circunatanciada, na qual serão registradas toda§ as ocorrências
ê que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Àpoio e licitantes prêsêntes.
11,16.Em decorrêncj-a da Lei complenentâr 123/06, a comprovaÇáo de regularidade fiscal e

trabalhista das mictoêmpresas e empiesâs de pêqueno porte somêntê será exigj.da pârâ efeito de

assinatura do contlâto, observando-se o seguinte procedimento:
l-l-.16.1.As microempresas e enprêsas de pêqueno porte, por ocasião da participaÇão nesta
licitaÇão, develão apresentar toda a documentaÇão exigida para comprovação dê !egularidade
fiscal e trabafhista, dentre os docrmentos enumêIados nêste instrumento pa!a efeito de

HabifitaÇáo e integrantes do envelope DocumentaÇão, mesmo que esta apresente afgu.'na restliÇão;
l. 1 . 16 . 2 . Havendo alguma lestriÇâo na comprovação da rêgularidade fiscal ê trabalhista, será
assêgurado o prazo de 05 (cinco) dias útêis, cujo termo iniciaf corresponderá ao momento êm quê

o 1iàitante for declarado vencêdor, prorrogávêis por Íqual perlodo, a crltério do oRC, para a

rêgularizaçãodadocumentaçáo.pagameôtoouparcelamêntododébj.to,eemissáÔdaeventuais
..itidõ." negativas ou positivas com êfej.to de certidão negativa;
11.16.3.4 náà-regularização da doc\.mentaÇãor no prazo acima previsto, implicará dêcadência do

dirêito à conttatação, sem prejulzo das sançôes plevistaa no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo

facultâdo ao oRC convocar os licitantes remanescêntes, nâ orderÀ de classificação, para assinatura
do contrato, ou levogar a licitação'
11.17.Os documentos aprêsentados petos licitante§ no credênciaÍrênto e os elemêntos constantes
dos envelopes proposta de preÇos J oocurnentação que foxem abertos, serâo retidos pelo Piegoeiro
e anexados aos autos do processo. No mêsmo coÍltexto, o envê1ope DocumentaÇão, alnda lacrado, do

ficitantê desclassificado ou que não loglou êxito na etapa conpetitj-va que não for retirado por

seu rêpresentante legal ,ro prãro de 60 (sessênta) dias consecutivos da data de homoloqaÇáo do

presente certalne, seaá sumaxiamênte destruldo'

12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEIEABILÍDÀDE DE PREçOS

12,1.Eavendo proposta ou lance vencedor com valor para o rêspectivo itêm relaclonado no Ànexo I
- Termo de Referência - Espêcj.flcações. na coluna código:
12.1.1,Con indlcios que conduzam á uma presunÇáo rêIativa de inexequibi l idade, pelo critério
definido no Art. 48, 1I, da Lei 8,666J*, êm ta1 situação' não sêodo possÍve1 a imediata
confirmâçáo,podêráseldadaaolicitaoteaoportunidadededêmonstrarasuaêxequibilidade,
sêndo-Ihê facultado o prazo dê 03 (três) dias útêis pala comprÔval a viabilidadê dos preços,

conforme parânetros do mesmo Art' 48, llr sob pena de descooaidelaÇão do item'
12.2. Saliànta-se que tais ocorrências não desciassificam autonaticamentê a propo§ta, quando for
o caso, âpenas o itêm corrêspondênte.

13.0.DOS RECú830S
13.1. Declaiado o vencêdor, qualguer licitante
intenÇão dê rêcorrer, observando-se o disposto
13.2,O acolhimênto do recursô importará a

poderá manifestât imedlata e motlvadamente a

,,ó a.t. a', rnciso xvrrr, da Lei 10.520,/02'
invalidaÇão apênas dos atos insuscêtíveis de

aproveitamento.
13 . 3.4 falta dê
dê recurso e a

manifêstaÇão inediata e motlvada do licitante importará a decadêncla do direito
adjudicação do objeto da licitaçáo pelo Pregoeiro ao vêncedor'



15.0.DÀ ÀrÀ DE REêTSARO DE PREÇOS

15.1.Homologada a l-icitaÇão pela autoridade superior do ORC, será formalizada a correspondente
Ata de Registro de PreÇos, docr.rmento vinculativo, obrigacional, onde constarão os prêços a sêrem
praticados pala os cortêspondentes itêns, os órgãos integrantês ê respectivos folnecedorês, com

;aracterísticas de compronisso dos mesnos, se convocados, virem celeblar o contrato ou documênto
equivalêntê, patâ execuçâo do objêto licitâdo, nas condiÇões dêfinj-das nestê instrumento ê seus
anêxos e propostas aPresentadas.
15.2.À convocaçâo para assinatura da refexida Ata será feita com antecedência mínima de 05

(cinco) dias consecutivos, prorrogáveis por igual período, quando durante o §eu tlanscurso for
solicitado pelo fornecedor convocado/ desde quê ocorra motivo devidamentê justificâdo. colhidas
as assinaturas, deverá ser publicado o seu extrato na imprensa oficial'
15.3.Caso o fornêcedo! primeiro colocado, após convocaçâo, não compalecer ou recusar a assinaÍ
a ALa, sêm prejuizo das coninaÇões a e1e Previstas neste instlrxnento, serào convocados os demais

Iicitantes temanescentes, nâ ordem de classificação e suces s ivarnente, mantido o preÇo do primeiro
classificâdo no certame. o fornecedor com preÇo registrado, passará a sê! denominadÔ Detêntol
da Ata de Registro de PreÇo§, após sua devida publicaÇão'
15.4.Sêrá incluido, na respecti;a Ata na forma de anexo, o rêgl-stro dos licitantes que aceitarem
cotar os itens com preÇos iguais aos do licitante vencedol na sequência da classificaÇáo do

certame, objetivando a formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atêndinento
pefo primêiro colocado da Ata, nas seguintes hipótêses:
is.n.f.o registro do fornêcedo! for cancêl-ado em decorrênciâ dei
15.4.1.1,Descumprir as condiÇões da ata de registro de prêços;
15.4.1,2.Não retirar a nota de empênho ou instrumento êquivafênte no prazo estabelecidÔ pêl-o

oRC, sen justificativa aceltáveI;
fS.a.f.S.úao aceitax reduzir o seu preÇo reqistrado, na hipótêse deste se tornar superior àqueles

13.4.Dêcididos os rêcursos, a autoridade superior do ORc fará a adjudicação do objeto da
licitaÇão ao proponente vencedor '
13.5.o rêculso sêrá diriqido à autoridade superior do oRC, pox interrnédio do Plegoeiro, devendo
ser protocolizado o original, nos horários normais de expêdiêntê das 0B:00 as 12t00 horas,
exclusivamentê no seguinte endereÇo: Àv. Presidente João Pessoa, 4? - Centro - Moqeiro _ PB.

14. O.DÀ HOIOúOGÀÇÃO E ÀDJrrDrCàÇÃO
14.1.Conclutdo a fase competitiva, ordênada às propostâs apresentadas, analisada a documentaÇáo
de habilitação e obsêrvados os recursos porvêntura interpostos na fonna da 1egis1âçáo vigente,
o pregoeiro êmitj-ra relatório conclusivo dos trâbalhos desenvolvidos no certame, remetendo_o â

autoridade supelior do ORC, juntamente com os elelnento§ constitutivos do processo, necessários
à Adiudícaçáo ê HomologaÇão da respêctiva lj-citaÇáo, quando fôr o caso.
14.2,A autoridade superior do oRc poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos
intete§sês do oRC, dlscordar e deixar de honologar, total ou parcialmeote, o resultado
aprêsentado pêfo Pregoeiro, revogar ou considelâr nula a Licitação, desdê que apresente â dêvida
fundamentaÇão exigida pela legislação vigentê, resguardados os direitos dos licltântês'

iten, poderá o ORC

quê caiba direito a

praticados no mercado; ou
15.4.1,4,Sofre! sançáo prevista nos incisos III ou Iv do caput do Art' 87 da Lei 8'666/93' ou

no Art. 7o da Lei 10.520,/02.
75.4.2.acance1amêntodolegist!odêpreÇosPorfatosupelveníentê,decorrentêdecasofortuito
ou forÇa maior, que prejudiaue o cu]Ilp;imeoto da Ata, devidamente conprovados e justificados:
15.4.2,1.Por razáo de interesse público; ou
15.4.2.2.A pedido do fornêcedor.
15.5.NaocolrênciadecancelamentodoregistrodepreÇosparadeterminado
proceder à nova licitação para êfetivar a colre§pondênte contrataÇão' sem

recurso ou indenizaçáo '
15. 6, Serâo legistlados na Ata:
is.e,r,o" ple;os e quantitativos do Licitaote maj.s bem classificado dulantê a fase competitivâ;

iS.u.r."u forma de anexo, os licitantes quê aceitarem cotar os itens con preÇos iguais aos do

licitante vêncedor na sequência da classificaÇão do certâmê' o refêrldo anexo consiste na

colrespondente Àta de realizaçáo da se§sáo púb1ica desta licitaÇâo'
15.6.3.A oldem de classificaião dos licitantes legistrados na Ata devêrá ser respêitada nas

contrataÇôes.
15.?.É vêdado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Àta, inclusive o acrésclmo dê

que trata o § 1'do Art. 65 da Lei 8.666/93'
15.8.AexistênciadepleçosrêgistradosnãoobrigaaadministlaÇãoacontratar'facultando-sea
.ealizaÇão de ficitaÇáo espe;ifica para a aquisiçáo pretendida' assegulada prêferência ao

fornêcêdor registrado ern igualdade de condiÇões'
15.9,Oecorridá o plazo de validade da ploposta apresentada, sem que haja convocaÇáo para a

assinatura da Ata, os licitantês estarão 1ibêrados dos compromissos assumidos'

15,10.4 referida Àta de Reqistro de Preços resultante deste cêrtame terá a vigênciâ de 12 (dozê)

neses, consldêrados da data de publicaÇáo de seu extrato na imprensa oficial'
15.11.Às contrataÇóes qo. 

"" 
.,,q'uatulem nas situaÇôês efêncadas no Àrt' 5l da Lêi 8'666/93 ê

suas afteraÇões, poderão ter sua duraÇáo prorrogâda' obsêrvado os plazos êstabelecidos oa

legislaÇâo e as disposiÇões deste instxumento e seus anexos' dêvendo ser dimensionada com vj-stas

a áuterriao dê preços e condiÇões mais vantaiosas para o oRc'

16. O. DO GERENCI,À}EITTO DO SISTE!'IÀ



16.1.A administraÇão e os atos de control-e da Ata de Registlo de PreÇos decorrente da plesente
licitaÇâo será do ORC, através do Departamento de Compras, atuando como Gerenciador do SisteÍna
de Rêgistro de PreÇos,
L6.2,Caberá ao gerenciador a realização periódica de pesquisa de mêrcado para comprovaÇão de
vantajosidade, acompanhandô os preços praticados para os rêspectivos itens registrados. nâs
Ínêsmas condiÇõês ofertadas. para fins de controle e, conforne o caso, fixaÇão do valor máximo a

ser pago para a correspondente contrataÇão.

1?.O.DOS USI'áR:Os DA àTÀ DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1.4 ata de registro de prêÇos, durante sua vigência, poderá ser utilizada:
1?.1.1.pe1o ORC, que târüém é o órgão gerenciador respoosável pêfâ adminj.straçáo ê controle dâ

ata de registr:o de preços, representada pela sua estrutura organizacj-ona1 definida no respectivo
orçamento plograma.
!'l .L.2.pat órgãos ou entidâdês da adfiinistração pública náo participaotes do plêsênte certamê.
atendidos os requisitos dêste instrumento convocâtório, que fizerem adesáo à ata de .egistro de
preÇos. mediante a anuência do órgão gêrênciador:
1?.1.2.1.Os órgãos e entidades quê não par:ticiparam do registro de prêÇos, quando dêsêjarelrr
fazer: uso da ata de registro de pieÇos, deverão consultar o órgão gelenciâdor da ata para
manifestaÇão soble a possíbilidadê de adesão;
l:'.L.2.2.Cabetá ao fotnecedor beneficiário da ata de xegistro de preÇos, obsetvadas as condiÇôes
nêIa estabelêcidas, optar pela âcêitaÇáo ou não do fornecj-nento dêcorrente de adesão. desdê que

não prejudique as obrigaÇõês presentes e futuras decorrentês da ata, assum-idas com o órgão
gerenciador e órgãos pa r t.icipanles;
if,f.Z.:.a" aquisiçÕes ou as contrataÇÕes adicionais nediante adesão à ata não poderáo exceder,
por ólgáo ou entidade/ a cinquenta por cênto dos quantitativos dos itens do instrumento
torr.ro""tó.io e registrados na ata do registro de preÇos para o órgáo gerenciador e órgáos
participantes;
L'l .1,,2,4.A quantitativo decorrente das adesões à ata náo podelá êxcêder, na totalidade, à metada
do quantitaiivo dê cada itêm regristrado na ata de rêgistxo de preÇos para o órgão gelenciador e

órgáos participantes, independentemente dô número de órgãos não participantes que aderirem;
ff.l.z.!,apOs i autorizaçáo do órgáo gerenciador, o ólgão não participante devêrá efetiva! a

aquisiÇão ou contrataÇáo solicitada êm até noventa dj.as, obsêrvado o plazo de viqência da ata
de registro de preços;
17 . 1 ., . 6. conpete ao órgão náo particlpante os atos lelativos à cobranÇa do cumprimento pelo
fornecedor das obligações contratualnente assumidas e a aplicaçáo, observada a arpla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades dêcorrentês do descumPlimênto de cláusulas contratuais,
em relaÇão às suas próprias contrataçÕes. informando as ocoxlências ao órgáo gerênciador.
1?.2.ousuáriodaata,semprêquedesejalêfetivaracontrataÇãÔdoobjetoregistlado,fará
através de solicitâção ao gerenciador do sistêma de registro de preÇos, nediante processo
rêguIar.

18. O .DÀ CONTRATàçÃO
18.1.Às obrigações dêcorrentes da êxecuÇão do objêto deste celtame, constantes da Ata de Registro
de preÇos, sàrão firnadas com o fornecedor rêqistrado, observadas as condiÇóes estabêlecida§ no

p..".rrt. instruinento e nas disposições do Àrt. 62, da Lei 8.666/93, ê a contraÇâo será formalizada
po! intermédio de:
ig.t.1,O.d.. de ServiÇo quando o objeto não êovolvêr obrigaÇões futuras, j"nclusjvê assistência
e garantia.
18:1.2.orden de serviÇo e contrato, quando presentês obrigaÇões futulas'
:.A.2.O pÍazo Para retirada da Ordem de Seiviço, será dê O5 (cinco) dia§ consêcutivos'
considerados da data da convocação'
ig.3.o quantitativo do objeto a ser executado selá excfusivamêntê ô fixado na correspondente
ordem de serviÇo e observará, obrigatoriamênte, o valor reqistrado na respectiva Ata'
18.4.Não atendêndo à coÍtvocaÇáo pára retiral a ordêm de serviço, e ocorrendo êsta dêntro do

prazo de validade da Àta de neglstro de PreÇos, o licitante Perderá todos os direitos que

porventura tenha obtido como vencedo! dâ licitaçáo'
te.s,É permitiao ao oRC, no caso do licitante vencedor náo conparecer para rêtilar a ordem de

serviço no prazo e condiçõês estabelecj.dos, convocal Ôs licitantês Iemanescentes, na ordem dê

ctassificaçáo e sucessivanente, para fazê-Io êm igual prazo do licitante vencêdor. aplicadas
aos faltosos às penalidades cablveis.
1g.6.O contrato ou instnmento êquivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado

no prazo de validade da respectiva Atâ de Rêgistro de P!êÇos'
18.?,O contrato q,,a ararra,ràrmente venha a sêr assinado pêlo licitantê vencedor, poderá ser

alteradocomadevidajustificativa,unilateralmentePeloContratanteoupor-acoldoentleas
partês, nos casos prevj-;to§ no Àrt. 65 ê será rescindido, dê pleno direito' cooforme o disposto
nos erts. '71, '?8 e ?9, todôs da Lêj- 8.666,/93; e executado sob o rêgime de târefa'
18.8.À suprêssão do itêm rêgistrado poderá ser totaf ou pârcia1' a critério dÔ gerenciador do

sistema, ;onsiderando-se o disposto no Art' 15, § 4', da 8'666/93'

19. O.DÀS SÀ§ÇóEg ÀDMINTSTB,AITVÀS
19.l.Quêm, convocado dêntlo do prazo de validade da rêspêctlva ata dê legistro de preços' não

cêlebrar o contratô, deixar de arrtragu. ou aprêsenta! dôcr]mentação falsa exigida pârâ o certame'

ênsêjar o retardamênto cla exêcLrÇão aã seu obleto, não mantiver a proposta' falhar ou frauda! na

êxêcuçáo clo contraEo, comportai-se de modo inidôneo, declarat informaÇÕês falsas ou coneter

fraudá fiscal, garântido o direito à ampl-a dêfesa, ficará inpedido de licita! e contrata! com a

União,Estados,Dist!itoEedelalouuunicipiosê.sêrádescrêdênciadodosistemadeCadastraftento



Unificado de Fornecedores SICÀF do Governo Federal ê de sistemas sêmelhantes mantidos por
Estados, Distrito Eederal ou Municipios, pêfo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prêjuizo das
muftas prêvistas neste Edital e das dêmêis cominaÇões legais.
19.2.4s referidas sançõês descritas também se apficam âos integrantes do câdastro de rêsêrva
quê, convocados, não honrarem ô compromisso assumido sen justificativa ou com justificativa
recusada pel â Admini s r rê Çã o.
19,3.4 recusa injusta en deixar de cumprir as obrigaÇôes assumidas ê preceitos lêgais, sujêitará
o Contratado, garantida a prévia defesa. às seguintes penalidades previstas nos Arts, 86 e 81 ,
da Lei 8.666/93: a - adveitência; b - multa de mora dê 0,58 (zêro virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execuÇáo do
objêto ora contratado; c - multa dê 109 (dez por cento) sobre o valor contratado pê1â inêxêcuçâo
total ou parcial do contrato; d - s imultanêamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lêi 8.666/93 e na Lêi 1'0.52A/A2.
19.4.sê o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaÇão ao Contratado, será automaticamente descontado da pr:imeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazêr jus, acrescido de juros moratórios de 1* (u,n por
cênto) ao mês, ou, quando for o casor cobrado judicialmêntê.
19.5.Após a aplicaçáo de quaisquêr das pena.lidades prêvistas/ realizar-se-á comunicaçâo escrita
ao Contratado, ê publicado na imprensa oficial, êxc1uídas as penalidades dê advêrtência e multa
de mora quando for ô caso, constandô o fundamênto 1egaI da punição, informando ainda quê o fato
será registrado ê publicado no cadastro corlespondênte.

2O.O.DÀ COMPRO\rÀÇÃO DE EXICUÇÂO E RECEBTMENTO DO OBJETO
2O.l.Executada a presênte contrataÇão e observadas as condiÇões de adimplemento das obrigaÇÔes
pactuadas, os procêdimentos ê prâzos para rêcebêr o seu objeto pelo oRC obedecerão. confôrmê o

caso. à disposições dos Arts. 73 a 16, da t-ei 8.666/93.

21. 0 . DO PÀCÀ}{ENTO
21.1.O pagamento sêrá realizado mediante processo regular e em observância às normas ê

proced.imentos adotados pelo ORC/ da seguintê maneira; Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do periodo de adimpfêmento.
21.2,O desenrbolso máximo do período, nâo será supêrior ao valor do rêspectivo adimplemento, de
êcordo com o cronogtama aprovado, quando for o caso, ê sêmpre êm cÔnformidade com a

disponibilidade dê recursos financeiros.
21.3.Nenhum vafor será pago ao Contratado enquanto pendentê dê liquidaÇâo qualquer obrigação
financeiia que the for imposta, em virtude de penalidadê ou inadimplêncla, a qual poderá sêI
compensada com o pagalnento pendente, sem que isso gtere dirêito a acréscimo de qual-quer natureza'
21.4.Nos casos de evêntuais atrasos de pâgamento nos termos dêste instrumento, e desde quê o

Contratado não tênha côncorrido de alguma foma para o atraso, será admitida a compensaÇão
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondênte ao

efetivo pagamento da pal]cêla, Os êncargos moratórios dêvidos êm razão do atraso no pagamento
serâo calcufados com utilizaÇão da seguinte fórmufa: EM = N'VP x I, onde: EM: encalgos
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o paganento e a do efetivo pagamento;

Vp = valor da parcê1a a sêr paga; e f = índicê de compênsaÇáo financeir:a, âssim apuradoi I =
(TX + 1OO) + 365, sêndo TX = percentual do IPCÃ-IBGE acumr"rl-ado nos úItimos doze meses ou, na

sua falta, um novo lndice adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótesê do referido
indice estabelecido pala a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais sêr utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que viêr a ser dêterminado pela
legislaÇâo então em vigor '

22 .0. DO REA.'I'STÀ}íENAO
22. 1-.PteÇos registrados - revisão:
22.1.1.No caso dê reconhecimento do desêqui1íbIio econômico-financei ro do preÇo inicialmente
registrado o gerenciador do §istema, sê julgar conveniênte, poderá optar pelo cancelamênto do

práço, liberando o fornecedor do compromisso assumido sem êpflcação dê penalidades. ôu detêrminar
a negociação.
22.!.2,Qlaodo o preÇo registrado tornar-sê §uperior ao piaticado no mercado por motivo
supêrveniente, o gêrenciador do sistema convocalá os folnecedolês pala neqociarem a rêduÇão dos

pr;ços aos valor;s praticados pelo mêrcado, mantêndo o mesmo objeto cotado, qualidade e

àspecificações, os fornecêdores que não acêitarem reduzir seus preços aos valorês praticados
peio rnercado serâo fÍberados do compromisso assumidô, sem aplicaÇão de pênalidadê. À ordem de

;IassificaÇão dos fornecêdorês que a;eitarem reduzir seus preços aos valores de mercâdo obsêrvará
a classificaÇão original.
22.1.3'Naocorrênciadoprêçodemercadotorna_sesuperioraospreÇosregistradosêofolnecedor
nào puder cunprir o compromisso, o órgão gêrenciador poderá:
22. 1.3. 1. Libê;ar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaçào ocorra antes do pêdidÔ

defornecimento,esemaplicaÇãodapenalidadesêconfirmadaavêracidadêdosmotivose
comprovantes apresentados; e
22.i.3.2.cor'vocar os dêmais fornêcedorês para assêgurar igual oportunidade dê negociaÇão'
22.1,,4.o reafinhêmento dêverá sêr Precêdido dê pesquisa dê preços prévia no mercado' banco de

dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios dlsponívei§ que assegurêm Ô Iêvantamento
adêquado das condiÇões de mêrcado. envolvêndo todos os elêmentos materiais pata fins de grlardar

a lusta remuneraÇã; do objeto contratado e no êmbasamento da decisão de defêrir ou reieitar o

pêdido.



22.1.5.Dêfinido o valor máximo a se! pago pel"o ORC, o novo preço para o respectj-vo item deverá
sêr consignado através de apostilamento na Ata de Reqistlo de PreÇos, ao qual estará o fo.necedor
vinculado.
22.7.6,Náo havêndo êxito nas negociaÇões, o ORC dêvêrá proceder à revogaçâo da Àta dê Registro
de Preços, adotando as medidas cabívels para obtenÇão da contrataÇão mais vantajosa.

22.2.Pteços contratados - reajuste:
22.2,7,os pxeÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de r]m ano.
22.2.2.Deílto do prazo de vigência do contrato e mediante sol"j-citação do Contratado, os preÇos
podêrâo sofrer reajuste após o inter.egno de um ano, na mesma proporÇão da va.iaÇão verificada
oo IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta,
exclusivamêntê para as obrigaÇões iniciadas e coocluídas após a ocorrência da anualidadê.
22,2.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o lntêrregno mÍnimo de ulll ano será contado a
partlr dos efeitos financeiros do último reajuste.
22-2.4-No caso dê atraso ou não divulgaÇão do indice de reajustamento, o contratantê pagará ao
Contratâdo a importância calculada pela úl"tina variaçáo conhêcida, Iiquidando a difelenÇa
correspondente tão logo sêja divulgado o lndice definitivo. Fica o Contratado obrigado a
âprêsêntar memória de cálculo referente ao reajustamênto de preços do walor remanêscente, gemprê
que este ocolxer.
22,2.5.Nas aferições finais, o indicê utilizado para reajustê sêrá, obligatoriamênte, o
definitivo.
22.2.6.Casa o Índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualqder forma
não possa mais ser uti-Iizado, §êrá adotado, em substituiçáo, o que vier a ser determinado pela
leqislaÇão então êm vigor,
22-2.'7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes e]ege!ão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do val.o! remaneacente. por meio de terrÍlo adltivo.
22.2.8.o .eajuste podêrá ser realizado por apostilamento.

23.0.DÀS DISPOSIçõEE GERÀIS
23.1.Não será devida aos proponentes pela elaboraÇão e/ou apresentaçáo de docr.r-nentaçáo xelativa
ao cêrtamê, qualque! tipo de indenizâÇâo.
23.2.Nenhuma pessoa flsica, ainda que credenciada por procuraÇáo 1ega1, poderá representar mais
de r]ma Licitante.
23.3,4 presente ticitaÇão somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse púbIico
decorrente de fato supervenientê dêvidamente conplovado, ou anu-Iada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de oflcio ou por provocaçáo de terceiros, mediante parecer esc!ito ê devidamente
fundamentado.
23.4.Caso as datas previstas para a rêa1izaçeo dos eventos da presente licitaçáo sejôm declaradas
feriado ê náo haveodo ratificaÇáo da convocação, ficam transferidos autonaticamênte pa!a o
primêiro dia útlt subsêquente, no mesmo locaI e hor:a anteriormêntê prêvistos'
23.5,O ORC por conveniência administrativa ou técnica, sê reserva no direito de paralisar a
qualquêr tempo a execução da contrataÇão, ciêntificando devidamentê o Contratado.
23.6.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos teflnos do presente instrumênto. aquele
quêr têndo-o aceitado sem objeÇão, venha a apresenta!, depois do julqamento, falhas ou
irregulâridades que o viciaram hipótese em quê taf comunicado não têrá êfeito de lêculso'
23,?,Nos valoles apresentados pêIos licitantes, já deverão estar incluldos os custos com

aquisiÇão dê material, mão-de-obra utilizada, impostos, encargo§, fletes e outlôs que venhaln a

incidir sobre os rêspectivos preços'
23.8.As dúvidas suigidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos nêste iDstnrmento,
ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretaÇão do Pregoeiro, sendo facultada ao mesno
ou a autoridâdê supêrio! do ORC, êm qualquer fase da licitação, a prornoÇão de diligência
destinada a esclarece! ou a complelnentar a instrução do plocesso'
23.9.Para dirinir controvérsj.as decorrêntes deste certame, excluldo qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Itabaiana.

Mogeiro - PB, 20 dê Maio de 2022.

ELÃVIANO CLEBSON ARAÚJO
Pregoeiro oficial



ESTÀDO DÀ
PREFEITT'RÀ MT'NÍCIPÀI DE MOGÚIRO

COMISSÃO PERIANENTE DE LICITÀÇÀO

ÀNEXO I

TERI'íO DE

1.O.DO OBJETO
1.l-. constitui obj eto
LOCAÇÂO DE VE ÍCULOS
MOGElRO.

1

PREGÃO PRESENCIÀ'. NO OOO23/2022

REFERÊNCIA _ ES PEC1 EI CAÇÕES

dEStA liCitAÇãO: CONTRÀTAÇÁO DE EMPRESÀS VISÀNDO O REGISTRO DE PREÇO PARÀ

SEM CONDUTOR PÀRÀ ATENDER AS DEMÀNDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE

2. 0 . wsrrFrcÀTrvÀ
2 . 1 . Cons idêrando as necêssidades do oRC, tern o Plesêntê têrmo a finalidadê
e adequadamênte, os procêdinentos necessários para viabillzar a contratação
2.2.4s características e espêclficações do objêto ora licitado são:

dê
em

dêfini!, técnl câ
tela.

9UÀN!IDÀDE
t2

2

DISCRIT.ÍINAÇÀO I'NIDÀDE

IoCÀÇÁo DE ÀTÉ 10 (DEZ) VEÍCUIOS POPULÀR COM MANUTENçÀO POR CONTÀ DO MES

CONTRÀTADO E COMBUSTÍVET POR CONTA DA CONTRÀTÀNTE, PÀFÀ FICAR À DISPOSIÇÁO
DE DIVERSAS SECRETÀRIÀS, ANO/MCDELO NÃO IN|ERIOR A 2A2I/2022, COMBUSTÍVEL

GASOL/ETANOL. MOTOR IGUAL OU SUPERIOR À 1.0, COM CAPAC]DADE PÀRÀ 05
PASSAGEIROS, NA COR BRÀNCÀ. TODOS OS EOUIPA.}.JENTOS EXIGIDOS POR LEI.
LocAÇÀo DE ATÉ OJ ITRÊSI VIÍCUIOS POPULAF TIPO SEDÀM COM MANUIENÇÀO POR CONTA MÊS

DO CONTRÀTADO E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRÀTANTE, PARA E]CAR À DlSPOSIÇÃO

DE DIVERSÀS SECRETÀRIAS, ÀNO/MODELO NÃO INPERIOR I\ 2027/2A22, COMBUSTÍVÊL

GASOL/ETANOL, MOTOR IGUÀL OU SUPERIOR À ]..3, 04 CILINDROS, NA COR BRÀNCÀ,

COM CAPÀCIDÀDE PÀRÀ 05 PÀSSÀGEIROS. TODOS OS EQUÍPÀI'IENTOS EXIGIDOS POR I,EI.
iocnção ór ATÉ 03 (TRÊs) vEÍcur,os rrPo PIcAPE srMPÍ,Es, MANUTENÇÃo PoR coNrÀ
Do coNTRATÀDo E col'1BusrÍvEl PoR coNTÀ DA CoNTRÀTÀNTE, PAaÀ ErcÀR À DrsPosrÇÁo
DE DrvERsÀs sEcRETÀRrÀs, ÀNo/MoDEÍ,o NÃo TNFERToR A 2a27/2022, coMBUsrtvEL
GÀSOL/ETÀNOL. MOTOR IGUÀI OU SUPERÍOR À 1.4, 04 CILINDROS, NÀ COR BRÀNCÀI

EoUIPADo CoM DIREÇÃO TTIDRÀÚLICA, AR CONDÍCÍONÀDOi VIDROS E TRÀVÀS ELETRICÀS,

CÀPÀCIDÀDES DE CÀRGA MINIMO ??O KG; KU LIVRE E SEGURO TOTAL, COM CAPÀCIDADE
.PAF.A 02 PÀSSÀGEIROS. TODOS OS EOUIPÀ}ÍENTOS EXIG]DOS POR LEI.
LocAÇÀo DE 02 (DoIs) vElculo rlPo CÀIYTNHoNETE cÀBrNE DUPLA, ÀNo MoDELo NÀo

in'lreB.roa A 2021/2022, cAPACTDÀDE PARÂ 05 PÀssÀcErRos 4x4 coMBUSTÍvEL DrEsEl
iou sto, uoron MÍNÍMo 2.3, NA coR BRÃNCA, cou o LrcÉNCrÃMENTo EM DrA, vEÍcúLos
:rsM oue rsrennM AssEGUFÀDos NA HoRA DÀ PossivEl, coNTRÀTAÇÃo PÀRÀ ÉFÍcÁcrÀ Do

ATO. E ATENDER À IODAS AS NORI.trCS DE SEGURÀNÇÀ DO CONATRAN. COM SERVIÇOS DE

BÀSTREÀMENTO E MONITORÂMENTO.

LocAÇÃo OI DE VEICULO TIPO SUV, COM. AS SEGUINTES CÀRÃCTER,ISTICÀS: ÀNO

2A2A/2A27, COR BRÀNCO, PRÀTA OU PRETO COM 05(C]NCO) PORTAS. MOTOR À DTESELI

2.0, TRÀÇÃo 4x4, coM cÀPÀcrDADE MÍNrMA PARÀ 05(crNco) PÀssAGErRos, MINTMo DE

1?ocv DE porÊNclÀ E ToRouE DE No MÍNrMo 35,0 KGE M, TBÂNSMrssÃo ÀuroMÁTrcÀ
DE 9 vEl,ocrDÀDES, PrLoro ÀuroMÁTrco, RoDÀs DE LrGÀ I,EVES/ slsrÊMÀ cÔM

MoNTToRAMENTo DE pNEUs, ÀCENDTMENTo ÀuroMÁTrco Dos FÀRÓrs, FÀRórs E LÀNTERNAS

TFÀSETRÀS COM ÀSSINÀTURÂ EM LED, LÀNTERNAS TRÂSEIBÀS DE NEBLINA, RETROVISORES

EXTERNoS COM REGULÀGEM ELÉTRICA E INDICADORES DE DIREÇÃO E ILUMINÀÇÁO DE

BoAs-vÍNDÀs, vrDRos ErÉTRrcos NÀs 4 PoRTAS coM oNE Touu, I,uzEs DrURNÀs DRL,

icouputeooa DE BoRDo, srsrEMA MULTTMÍDrA coM FUNÇÕES GPs, DvD, MP3,usB,
:srurtoott{ E CÂMARA DÊ RÉ, ArR BAG (FRoNTÀls, LATERÀIS tr coRTlNAs ) , coNTRoÍ'E

lrr,ernôtlIco DE EsrÀBÍLTDADE (Esc), TRÀÇÁo E ANTrcAPorÂ]'íENTo, FREros ÀBs,

rBÀNCoS EM COURO OU PÀRCÍALMENTE COM REGULAGEM DE ALTURA MOTORISTA, BANCO

'REBATlvEl, RETRovrsoRES ExrERNos ELÉTRrcos, TBÀVAS ELÉTRÍCAS NAs PoRTÀs E No
poRTA MÀLAS, ÀBERTURÀ ELÉTRrCA Do PoRTAS MÀLÀs No MrNrI'lo 410 (LrrRos),
eurLoMETRÀGEM LrvRE, sEM MoroRrsrA, DEMÀIs ÀssESSÓRros ouE ÀTENDEM o cÓDrco
iecro"ol, DE TBÂNsrro, DocuMENTÀÇÀo REGULAR, REvÍsADo E EM PEREETTÀs coNDÍÇÕES

.DE FUNCIONÀ].1ENTO, COM SEGURO TOTAL, COI'4 FRÂNOUIÀ PÀGÀ PELO CONTBÀTÀNTE' E

.REvrsÕEs, MANUTENÇÔES E suBSTrrurÇÕEs DE PNEUS, óLEo E LUBRIrrCÀNTES
:POSTER]ORES POR CONTÀ DO CONTRÀTADO.

12

t2

12

12

l MÊS

MÊs

MES

4

obgervaÇão: ficarão a cargo do Municlpio de Mogeiro, Estado da ParaÍba, os custos com co(üustlvef
e motorista,

3. O.OBRrCÀçõES DO COIÍTRAÍÀDO
3'l.Responsabilizar-seportodososôÔuseobrigaÇõêsconcêInêntesà1êgis1aÇâofisca1,civi1,
tributá;ia ê trabalhista, ben como por todas as despêsas e compronissos assumldos, a qualquer

tltulo, perante seus fornecedores ori terceiros em !azão da êxecuÇão do objeto contratado'



3.2-Substituir, arcando com as despesas decolrentes, os materiais ou serviços que apresentareÍn
aLtêrações. deterioraçõês, inperfêiçôês ou quaisquer irregularidades discrepantes às êxigências
do instrumento de ajuste pactuado, ainda quê constatado§ após o recebimento e/ou pagamento '
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou êm parte, o objêto da contratação, salvo nediantê prévia
ê êxpressa áutorizaÇão do contratantê'
3,4.Mantêr, durantê a vigência do contrato ou ôutros instrraêntos hábeis. en compatibilidade
com as obrigaÇóes assumidas, todas as condições de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no
respêctivo processo licitatório, aprêsentando ao contlatantê os docu.Ínentos necessários, sêmpte
quê solicitado.
3.5.Eínitir Nola fiscal corrêspondente à sede ôu fil-ial da emplesa que aprêsentou a documêntação
na fasê de habi IiLaÇão.
3.6.Executar todâs as obrigaçôes assumidas com obsêrvânci-â a mêlhor técnica vigente, enquadrando-
sê, rigorosamênte, dent!o dos preceitos legai-s, nolmas ê especificações técnicas
corrêspondentês .

4.O.DO CRIúRIO DE ÀCEITÂBI'.IDÀDE DE PREÇOS

4.l,Havendo proposta ou lance vêncedor com valor para o rêspectivo item relacionado acina, na

coluna código I

4.1.1.Corn indtcios que conduzam â uma prêsunção relativa de inexequlbilidade, Pelo critério
definido no Art, 48, 1I, da Lei 8.666/93, em tal situaÇáo, nâo sendo possíve1 a imediata
confirmação, podêrá ser dada ao Iicitante a oportunj.dadê de demonstrar a sua exequibilidadê,
sendo-fhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preÇos.
conforne parânetros do mesmo Ar:t. 48, II, sob pena de desconsideraÇáo do item'
4.2.Sa1ienta-se que taj-s ocôrrências náo desclassificam automaticamê!'!te a proposta, quando for
o caso, apenas o ltem correspondente.
4.3.os lances verbais serão efetuados em unidade monetária nacional.

5 . O .I.ÍODE',O DÀ PROPOSTÀ

5.1.É parte integrante destê Terno dê Referência o mode.l-o de proposta de preçoa
podendt o licitante apresentar a sua ploposta no Prôprio modefo fornecido,
àevidanente preênchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anêxo 01'

GILVAN FERREIRA DE LIMA
SECRETÁRT O

co rreSpondente,
desde que sei a



PROPOSTÀ

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIÀI IIO OOO23/2022

OBJETO: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO O REGISTRo DE PREÇO PAXA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR

PÀRÃ ÀTENDER AS DEI4ÀNDÀS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPÍO DE MOGEIRO.

PROPONENTE :

Prezados senhores,

Nos têmos da licitaÇão en êpígrafe, apresentamos píaposta conforme abaixo:

À}IEXO 01 ÀO TERMO DE RETERENCÍA

PREGÃO PRESENCII\L N. AAA23/2422

CODIGO
1

ESÍÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREEEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COI'ÍISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

UNIDÀDE
MÊS

MÊS

MES

QUÀ.!T! IDÀDE PREÇO UNII
!2

DI SCRIMINAçÁO

LoCAÇÃO DE ÀTÉ 1O (DEZ) VEICULOS POPULAR COM

MÀNUTENEÁO POR CONTA DO CONTRÀTADO E COMBUSTÍVEI, POR

CONTA DA CONTRÀTÀNTÉ, PÀRÃ TICAR À DISPOSIçÀO DE

D,IVERSAS SECRETÀRÍAS, ANO/MODELO NÃO INEERIOR A

2021./2022, COMBUSTÍVEI, GASOL/ETANOL, MOTOR IGUAL OU

SUPERIOR A 1.0, COM CÀPACIDADE PARÀ O5 PASSÀGE]ROS,

NA COR BRANCÀ. TODOS OS EQUTPAMENTOS EXÍGIDOS POR

LE].
LoCÀÇÃO DE ÀTÉ 03 (TRÊS) VEÍCU],OS POPUI,ÀR TlPO SEDÀM

COM MÀNUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTÍVEL

POR CONTÀ DÀ CONTRATÀNTE, PARA EICÀR À DISPOS]ÇÃO

DE D1VERSAS SECRETÀRIÀS, ÀNO/MODEÍ,O NÃO INFERIOR À
.2A27/2A221 COMBUSTÍVEL GÀSOL/ETANOL, MOTOR ]GUAL OU'

SUPER]OR A 1.3, 04 CILINDROS, NÀ COR BRÀNCA, COM

CÀPACIDADE PÀRA 05 PASSAGEIROS. TODOS OS

EQUIPÀMENTOS EXlGIDOS POR LE].
LoCÀÇÁO DE ATÉ O3 (TRÊS ) VEÍCULOS TÍPO PlCÀPE

S1MPLES, MÀNUTENÇÀO POR CONTÀ DO CÔNTRÀTÀDO E

COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRÀTANTE, PARA F]CAR A

DISPOSIÇÀO DE DIVERSÀS SECRETÀRÍAS, ANO/MODEIO NÁO

INFERIOR A 2O2I/2022, COMBUSTÍVEL GÀSOI'/ETÀNOL,

MOTOR IGÚAL OU SUPERÍOR A 1.4, 04 C]LINDROS, NA COR

BRÀNCA, EQUÍPADO COM DIREÇÀO HIDPêULICA' AR

CONDICIONADo; VIDROS E TRÂVAS ELETRICÀS,

CÀPÀCTDÀDES DE CAPGA MTNTMO -"0 íG, KM LTVRE E

SEGÚRO TOTÀL, COM CÀPACIDADE PARÀ 02 PÀSSAGEIROS'

TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI.
LOCÀÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCU],O TIPO CAMÍNHONETE CABINE

DUPLA, ANO MODELO NÃO INEERIOR A 2021./2022,
CAPÀCIDADE PÀRA O5 PASSÀGEIROS 4X4 COMBUSTÍVEL

D]ESEL OU S1O, MOTOR MÍNIMO 2.3, NA COR BRÀNCÀ, COM

O L]CENCIÀ],ÍENTO EM DIA, VEÍCULOS TEM QUE ESTAREM

ASSECURÀDOS NA HORÀ DA POSS]VEI CONTRA']AÇÃO PARÂ

EFICÁCIÀ DO ATO, E ATENDER À TODÀS ÀS NOF,I"IÀS DE

SEGURÀNÇA DO CONÀTRÀN. COM SERVIÇOS DE RÂSTREAMENTO

E MON] TOR4],IENTO.

LOCÀÇÀO O1 DE VE]CULO TIPO SUV, COM, AS SECUTNTES

CARÀCTERI ST I CAS : ANA 2a20/2027, COR BRÀNCO, PBÀTA

OU PRETO COM 05(CÍNCO) PORTÀS, MOTOR À DIESE!, 2.0'
TRÀÇÃO 4X4, COM CÀPÀCTDADE MÍNIMA PARA O5(CINCO)

PÀSÀAGEIROS, MÍNIMO DE ].7OCV DE POTÊNC]A E TOROUE

DE NO MÍNIMO 35.0 KGE.M, TRÀNSMISSÁO AUTOMÁTICÀ DE

9 VEÍ,OCIDÀDES, PILOTO AUTOüÁTICO, RODAS DE LIGÀ

I,EVES, SISTEI.4A COM MONITORAMENTO DE PNEUS'

oõn*rirr*to AUTol4ÁTrco Dos FARÓrs, EARÓrs E

LANTERNAS TRASEIRÀS COM ASSINATURÂ EM LED' IANTERNAS.

TRÀSEIRÀS DE NEBLÍNA, B.ETROVISORES EXTERNOS COM

REGULAGEM ELÉTRÍCA E IND]CÀDORES DE DIREçÃO E

TLUMTNAÇÃo DE BoÀs-vrNDAs, vrDRos ELÉTRrcos NÀs 4

PORTAS COM ONE TOUH, LUZÉS DIURNAS DRL, COMPUTADOR

PREÇO TOTÀI

2
72

12

3

MES

L2



PBÀZO - Item 5.0:
PÀGÀMENTO . ItêM 21. O:

VÀLIDADE DÀ PROPOSTA - Itêm 8.0:

VÀLOR TOTAL DÀ PROPOSTÀ - R$

CNPJ

/de dê

Responsáve1

- --- lDE BoRDo, si§iÉú uulrrr'dõiÀ cola rwioes dÉs, -vol-
Mp3,usB, BLUETooTH E cÂt4ARA DE RE, ArR BÀG,ERoNTÀrs..
,EICRATS E CORT INAS ) , CONTROr,E ÉLETRÔNICO DE,

]asrxerlroaor {Esc), TRÀÇÃo E ANTrcÀPorÀMENTo,
FREIOS ABS, BÀNCOS EM COURO OU PARCIAIMENTE CO}',l

.REGULAGEM DE ALTURÀ MOTORISTA, BÀNCO REBATÍVEL,
I inetnovrsoREs ExrERNos ErÉrRrcos, TRAvÀs ErÉTRrcAS'

:NAs poRTAs E No poRTA MÀLAS, ÀBERTURÀ ElÉTRlcA Do
poRTAs MALÀS No MÍNrMo 410 (LrrRos), QUTLoMETRÀGEM
LIVRE, SEM MOTORISTÀ, DEMAIS ASSESSÓRIOS OUE ATENDEM:

o cóDrco NÀcroNÀr DE TRÂNSrro, DocUMENTAÇÃo REGULAR,,

REvrsADo E EM pEREErrÀs coNDrÇÔES DE FUNCIoNÀMENTo,
COM SEGURO TOTÀL, COM ERÂNQUIÀ PÀGÀ PELO

CONTRÀTANTE, E RNVISÔES, MANUTENÇÔES Ê

SUBST]TUIÇÕES DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIEICÀNTES:
POSTERIORES POR CONTA DO CONTBÀTADO.



FOLHÀ O1l02

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEÍTURÀ MI]NICIPÀI DE MOCEIRO

CoT.íTSSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

à}TEXO II - PREGÀO PNESENCIÀ! NO OOO23/2O22

MODELOS DE DECI,ÃRÂÇÓES

REF.: PREGÀO PRESENCIAL N" OOO23/2422
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CN P.]

3.0 - DECLARAÇÃo de
convocatório.

submeter-se a todâs a§ cláusulas e condições do corÍespondentê i-nstn]llteoto

2.0 - DECLÀRÀÇÃO de superveniêDcia de fato impeditivo no que dj-z rêspeito a participaÇâo na

licitação,

ConformeexigênciacontidanaLeiS.666/93,AIt'32.§2o,opropooenteacimaqualificado,dêclara
não haver, aié a presente data, fato impeditivo no que dÍz respeito à habilitaÇão/participação
lra presente licitação, não sê encontranáo em concordata ou estado falimentar' estândo ciente da

obrigatoriêdade de j-nformar ocollências posterlorês' Ressalta' ainda' não estar sofrendo

f"rruiia"a" de decfaraçáo de idoneidade no âmbito da administraÇáo Eederal, Estaduar, Municipal

tu do Distrito Fedêral, arcando civil e climinalmentê pela presêntê âfirmaÇão'

o propooente acirna quafificado dêclala têr conhecimento e

respaatiaro instrumento convocatôrio e submeter-se as condiÇões
aceitar todas as cláusulas do
nele estj.Puladas '

Local e Data.

NOME,/AS S ÍNATURA/ CARGO

Representante 1êqal do proponênte

OBSERVÀÇÃO:
AS DECLATÀçÕES DEVERÃO

W

lt,
\--

Efl

SER ELABORÀDÀS EM PAPE], TIMBRADO DO LÍCITANTE' QUANDO FOR O CASO'

1'0-DEcIÀRÀÇÃodêcumprimentododi§postonoArt.To,lncisoxxxIll,daCF_Art.2.7,lrlclso
V, da Lei 8.666/93.

o proponente acüna qualificado. sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no AIt. 7o i-nciso

xxirri aa Constituição Eêderal, Lei i.854, de 2? de outubro de 1999, declara não possuir em seu

quaaro de pes§oal, funcionário§ menores dê dezoito anos ern trabalho notulno' perigoso ou

Ínsalubre " ,r"^ a"rror." de dezesseis anos, em qualquer trabalhoi podendo exis!ir menores, a

paltir de quatolzê anog, na condi.Ção de aplendiz na fortna da legislação vigente'



ÊoLHA A2/A2
REE.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOA23/2022
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ:

4.4

Locaf e Data

DECLA!ÀÇÃO dê elaboraÇâo independênte de proposta.

(idêntificaÇão completa do representante do licitante) , como representantê devidamente
constituldo de (identiflcação completa do licitante ou do consórcio), doravante dênominado
(Iicitante/consórcio), para fins do disposto no item ?.5.1. do Edital do Pregâo Presencial no

OOO23/2A22, declara, sob as peDas da 1ei, en espêcial o ar.L. 299 do Código Penal Brasileiro.
que:

a) a proposta apresêntada para participar do Pregão Presencial n" OAA23/2A22 fo:i ê]abÔrada de

maneira independênte pêIo licitante. e o conteúdo da proposta não foi, Do todo ou êm partê,
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquel outro participante potencial
ou de fato do Pregão Plesencj-al n" OOO23/2A22, por quafquêr neio ou por qualquer pêssoa;

b) a intenção de apresentar a proposta êlaborada parâ palticipar do Preqâo Prêsência1 no

AOO23/2A22 não foi informada, discutida ou recêbj-da de qualquêr outro participante potêncial ou

de fato do Pxegáo Presencial n" ooo23/2022, por quarquer mêio ou por qualquer pes§oa;

mej,o ou pol qualquer pessoa, influir na decisão de gualquêr
de íato do Pregão Presencial n' AAO23/2022 quanto a participarc) que náo teotôu, Por qualquêr

outro participante Potencial ou
ou não da rêfêrida ficitação;

d) que o conteúdo da propo§ta apresentâda
não será, no todo ou en parte, direta ou
outro participante potencial ou de fato do
do objeto da referida IicitaÇão;

para participar do Pregáo PreseDcial t\" 00023/2422
indir:etêmentê, conunicado ou discutido com qualquêr
Pregâo P!esêncial o" AOA23/2A22 antes da adjudi-caÇão

e) gue o conteúclo da proposta aprêsentada para pârticipaÇão do Pregão Plesencial ^" a0023/2022

náo foi, no todo ou em paxte; direta ou indiretamente. discutido ou recebido dê qualquêr

integrante da Prêfeituta Municipal de Mogeiro antes da abertuxa oficial das propostas; e

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

e infomaÇôes Para firrná-la.

NOME,/ÀSS INÀT1RÀ/CARGO
Representânte IegaI do proponênte

OBSERVÀÇÃO:
AS DECI,ARÀÇÕES DEVERÃO SER ELABORÀDAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO'



I
\\

-

B

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLÀRAÇÃo DE REGULÀRÍDADE para habilitaÇão previsto no Art. 4o, Inciso vIr, da Lei
ao -520 / 02 .

O proponente acina qualificado, declara, em conformidade com o di§po§to no Art' 4o, Ínciso VII'
da'Lêi 10.520l02, qul está apto a cr,nprir plenâmentê todos os rêquisitos de habilitaÇâo êxigidos
no respectivo instrumento convocatório que rege o certaÍ(e acina indicado'

ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFEIfi'RA MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMTSSÂO PERMÀ}IEIÍTE DE LICITÀÇÀO

ÀTTEXO III - PREGÀO PRESENCIA'J NO OOO23/2O22

MODELOS DÀ DECLÀRÀÇÃO DE RXGULÀRIDADE - }ABILITÀÇÂO

REE.: PREGÀO PRESENCIA], N' AAO23/2022
PRETEITSRÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

Local e Data.

NÔME,/ASS INÀTURÃ/CARGO
Replesentante l-egal do pr:oponente

OBSERVAÇAO:
e OnCr,AnaçaO DBVERÁ SER ELABORÀDA EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICÍTANTE. QUANDO FoR O CÀso-

;.--



ESTÀDO DÀ PÀRÀIB,A
PR.E FE ITI'RÀ MI'NICIPÀIT DE MOGEIRO

CO!{ISSÂO PE RMÀ}IE}TTE DE LICITÀÇÃO

ÀNEXO IV PREGÀO PRESENCIAL ÉO OOO23 / 2A22

Aos .. dias do mês dê .. de ..., na sêde dâ Comissão Permanente dê Licitêçâo da Prefeitura
Munj.clpaf dê Mogeilo, Estado da Paraiba, focalizada nâ Àv. Presidente João Pêssoa - cêotro -
ttogeirà - pB, nos termos da Lei Fêdê!41 n' 10.520, de 17 dê Julho de 2002 e subs idiariâmente a

Lei Eedera.L n' 8,666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complenentar n' 123, de 14 dê Dêzêrüro de

2006; Dêcreto Êederâf no 7.892, dê 23 de Janeiro de 2OL3; Decrêto Muoicipal n" 016' de 10 de

Novembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alteraçôes po§terioles das refêridas
normas; e, ainda, conforme a classificaçáo da proposta aPresentada no Pregão Presência1 no

ooo23/2022 que objetiva o registro de preços pa!a: CoNTRATÀÇÃO DE EMPRESAS VISANDO O REGISTRO

DE pREÇo paiia roõeÇÃo DE vEÍculos sEM coNDUToR PARA ATENDER AS DEMANDAS DÀs SECRETARTAS Do

MUNICÍPIO DE MOGEIRO; lesolve rêgistrar o prêço nos seguintês termos:

órgáo e/ou entldade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURÀ MUNICIPAI DE

MOGEIRO - CNPJ n' 08.866.501/0001-6?.

iVENCEDOR:
]CNPJ:
' rrEí

ÀIÀ DE REGISTRO DE PREÇos N": ..../2022

ESPECTTTCÀÇÀo lrÀRcÀ lrNÍD. 9uÀNT P.UNIT. P. TOTÀI

TOTÀI

M]NUTÀ DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Item (s ) :

Item (s ) :

Valo!: R$

CU{USUÍ,À QUÀRTÀ DO FORO:

CIÁU3UI.À PRIUEIBÀ - DA \IAI,IDÀDE DOS PREçOS:

À referida Àta de Registro de PreÇos terá a vigência dê 12 (doze) meses, considerâdos dâ data

de publicação de seu extlato na imprensa oficial'

A exj.stência de prêços registrados náo obiiga a Prefêitula Municipal de Mogeiro firma!
contrataÇões oriLlndas ao Sistema de Registro dê PrêÇos ou nos quantitativos estimados'

facultando-se â realizaÇão de licltaÇão especlfica para aquisição pretendida, asaegurada

preferência ao fornecedor registrado en igualdade de condições' §em que caiba dirêito a recurso

ou indênização.

cLÁgsúÀ sEqrNDÀ - DÀ lrrrlrzÀçÀo DÀ ÀrÀ DE REGrgÍRo DE PREços:

AcadaefetivaçãodacontrataçãodoobjetoxegistradodecorrêntedestaÀta'devidamente
formalizada atrâvés da respectiva orden dá serviçà, serão observadas as cláusufas e condiçôes

constantes do Edital dê li;itaÇâo que a precedêu, modalidade Plegão PresenciaL ía 00023/2022,

parte integrante do presente instrumento àe compromisso' A presente Ata de Registro de PreÇosr

àorurrte ",r- 
vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefêituta MuniciPal de Mogeiro, que também é o órgão gêrenciador responsável pela

admini-straÇâo e controfê a""lu efu, repreientada pela sua estrutura organizacional dêfinida no

rêspêctivo orÇamento Programa.

PorórgâosouentidadesdaadministraÇãopública,observadasasdlsposiÇõesdoPregãoPlesêncla1
n"OAO23/2022,quêfizeremadesãoaestaAta,medianteaconsultaeaânuênciadoórgáo
gerenciador.

cúusgt À TERCETRÀ - DÀs DrsPosrçõEg GERATS:

Intêgram esta Ata, o eaitli ào Pregão Presencial n' 00023/2022 ê seus anêxos' e a seguinte

proposta veDcêdora do refer:ido cêltamê:



para dilimir as questões decollentes da utj.lizaÇão da presente Àta, fica eleito o Foro da Comarca
dê Itabaiana,



PÀF,AIBÀ
PREFEÍTUAÀ M'NICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÂO

À}IEXO V - PREGÂO PRESENCIÀ! NO OOO23/2022

MINUTA DO CONTRÀTO

PRICÃO PRESENCTÀI No ooo23 /2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. PP OOO23/2022

coNrRÀTo N": ..../...-cPL

TERMO DE CONTRÀTO QUE ÉNTRE SI CELEBRÀM À PREFEITURA MUNICIPÀL DE

MOGEIRÔ E ., PARÂ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONEORME DISCRIMINADO

NESTE INSTRúMENTO NA FORMÀ ABÀIXOr

PeIo presente instrurento de contrato, de um lado Prefeitura Municlpal de Mogeiro - Av'

Presiáente João Pessoa, 4'7 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 0B'866'501/0001-67' neste ato
representadapêloPrefeitoÀntonioJoséFer!êira,Brasileiro,solteiio,EnpÍesario,re§identeê
aomicitiado ,,à sitio pintado de cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, cPE n' 840'199'644-91'
Cartêira de Idêntidadê no 3360118 SSPPÀ, doravantê sj.rnplêsmente CONTRÀTANTE, e do outro lado

'', CNPJ no '" '''''' nêste ato representado
por .... residente e domiciliado oê ....r
CPF no . , Calteira de Ídentidade
as partes contratantes as§inar o Plesente
seguintes:

Í1o ...,, doravantê simplesmente CONTRATÀDO,

contrato, o qual se regerá pelas cfáusulas e

CIÁUSuI,À PRI!'EIBÀ - DOS FI'NDÀüENÍOS:
Este contrato dêcorte da Ii.citaÇáo modalidade Pregão Pr.esêncial \" AAA23/2A22, processada nos

termosdaLeiEedêlaln"10'520,de17deJulhode2oo2êsubsidiariamenteaLeiFêderaloo
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Conplementar no 123/ de 14 de DezeÍibro dê 2006; Decreto

Federaf no -l .Bg2, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipat n'016, de 10 de Novêrnbro dê 2006;

e legislaÇão pêrtinênte. consideradas as a1têraÇôês posteliores das rêferidas normas'

dec idi ram
condiÇóes

VISANDO O REGISTRO DE PREçO PAIA
DAS SECRETARIAS DO MUNÍCÍPIO DE

cIJíusI,I,À sEqrllDÀ - DO OB.,EÍO:
o prêsente contrato tem por objetoi CoNTRATAÇÃo DE

LoóAÇÃO DE VEÍCUIOS SEM CONDUTOR PARÀ ATENDER AS

MOGEÍRO.
Veiculo tipo: Placas: ..." - CombustivêI

EMPRESÀS
DEMÀNDAS

o sêrviÇo devetá ser exêcutado rigorosamênte dê acordo cÔm as condiÇôes expressas neste

instrumento, proposta aplesentada, especificaçõês técnicas colrêspondentês ' processo de

licitaÇâo nodalidade preqao prêsencia:1;" ooo23/2022 e instruÇôes do contratante, documentos

esses que ficam fazêndo partês lntegrantes do presente contrato' indêpendentê de t!anscriÇâo; e

sob o regime de tarefa.

CIÁUSuI.À TERCEIB.À - DO IrAI,oR E PREçOS I

O valoi total deste contrato, a base do preço proposto' é de RS ... (...).

coÍüustivel e motorista, que ficarão
No valor acirna indicado não estão incluldos os

a cargo do contratante.
custos com

CLÁUSU,À QUÀRTà - DO REÂ,'USTN'ENÍO EM SENTÍDO ESTRITO:

ó" ptut"" -.o"a aatados sáo fixos e irrêaju§távêis no p!âzÔ de ''1m 
ano'

Dentro do prazo dê vigência ào "o.'ttuto-" 
mediante solicitação do cootratado' os prêÇos podêrão

sofrer reajustê após o interrêgno de um ano, na mesma proporÇão da variaÇão verificâda no IPCA-

,BGE acrmulado, tomando-se po.iu"" o mês de apxêsentaÇão àa respectiva proposta, exclusivamente

;;;; .";;;i;";ões iniciadas e concruidas após a ocolrência da anualldade'
Nos reajustes subsequentês ao primeiro, o interregno mlnimo de um anÔ será contado a partir dos

efeitôs financeiros do último lêajuste'
Nocasodeatrasoounãodir^]IgaÇãodoindicederêajustamento,ocontratantepagaráaoContratado
a importância câl-culada p.i"-,iiai^, variaÇão conhecida, Iiquidândo a diferênça correspondentê

tãologosejadlvulgadooindicedefinitivo.EicaoContlatadoobrigêdoaap!êsêntarmemóriade
ãái.oiá ,.rá...te aó reajustanento de preços do valor remanescente, semple que êste ocorrer'

Nas aferiÇões finais, o irráiãã ,tiri'"ào para reajuste sêrá' obrigatoríamente ' o dêfinltivo'

ESTÀDO DÀ



Caso o lndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
maj.s ser uti].izado, será adotadoi êm substituição, o que vier a ser determinado pelâ IêgislaÇáo
então em vigo!.
Na ausêncj-a de previsão 1ega1 quanto ao indice substituto, as pa!tes elegerãô novo lndj"ce
oficial, para reajustâmento do preÇo do valor rêmânescente, por meio de têrmo aditivo'
o reajuste poderá se! realizado por apostifamênto'

cúusr,LÀ eurNrÀ - DÀ DorÀÇÀo:
Às despesas correráo por conta da segulnte dotaÇão, constante do orçamento vigente:
Recursàs prôprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 358/2027 02.010 6ABINETE Do PREFEITO

O2Ola.a4.t22.2AO2.2Oo3 MÀNUTENÇÃo DÀS ÀTTvTDADDS Do GABINETE Do PREEETTo 02.020 sEc. DE

ADIMINSTRÀÇÃo E PLANEJAMENTo 02020.A4.122.2003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDÀDES DA SEC DE ADM E

PLÃNEJÀM 02.030 sEC. EDUcÀÇÃo, CULTURÀ, EsP, LAZER E TURISMo O2A3A . L2 .122 .2AO 6 . 2 9 4I MÀNUTENÇÂo

DA SEC. ÉDUCAÇÃO, CULT. ESP, l,AZER E TURISM 02.O40 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

O2O4A.tO.L22.AAO4.292O MANUTENÇÂo DÀS ATIVTDADES DA SECRETARIA DE sÀÚDE 02040.7A-301-2001 .2042

MANUT DAS ATIVIDADES Do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE O2 . O5O SEC. DE AÇÃo SoCÍAL,/FMAS

O2A5O.O8.244.2OOB.2O4O MÀNUT. ATIVIDÀDES DA SEC. DE ÀCÀO SOCIAL 02.060 SE.DE IND. COM' COMPRAS

E TRÀNSPORTES A2A6A.).7,L22.2012.2950 MANUT. DAS ATÍV. DE SEC. DE IND. COM. CÕMPRAS E TRÀN 02'O]O

sEC. A6RIC. MEIO ÀMBÍENTE, PESCA E PECU a2a'70.20.722.2A10.2066 MANUT. ÀTIV. ADM. DÀ SEC. DE

AGRIC. E MEIO AMBIENIE 02.OBO SEC. DE INDUST. COMERCIO E INEBÀ ESTRUTURÀ O2O8O'15'452 '2OO9'20'73
MÀNUTENÇÃoATIVIDADESADMINISTRÃTIVASDASEINFRA02.I40SECRETARIADEFINANCAS
02140.04 .123. OO04.2OgB MÀNUTENÇÃO DÀs ATIVÍDADES DA sEc rINÀNÇAs 3 3'90.39.00.00 oUTRos sERv.

DE TERC. PESSOA JURI DlCÀ

e em observância às oormas ê procedimentos
ocorrer no prazo dê trlnta dias, contados

contratado, que
8.666l93, estão

cLÁgs(,I.À sExrÀ - Do PÀGÀMENIO:
O pagômento será efetuado mêdiante processo regular
adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Pala
do periodo de adimPlêmento.

ctáüstEÀ sÉrDÃ - Dos PnÀzog E DÀ vrcÊNcra:
Os prazos máximos de inlcio de etapas de exêcução e de conclusão do obieto ora
admitem prorrogaÇão nas condiÇões " hipótese" prevista§ no Art' 57' § 1" da Lej'

abaixo indicados e seráo considelados da êmissão da Ordem de Servj"Ço:

a - Inicio: Ímediato;
b - Conclusâo: 12 (doze) meses.
A vlgência do preseDte contrato será deteminada: 12 (doze) meses' coD§iderada

assinatura; podêndo ser prorrogada nos termos do Art' 57, da Lei 8'666/93'

cúusglÂ orrÀvÀ - DÀs oB&rGÀçõEs Do coNlRÀTÀllÍE:
a _ Efetuar o pagamento relaiivo a êxecuÇáo do serviÇo efetivamelte realizado, de acordo com as

!êspêctivas c1áust1l-as do prêsêntê contrato;
b - Ploporcionar ao contratado todos os meios nêcessários para a fiêI execução do Serviço

contratado;
c - Notifj.car o Contlatado sobre qualquer irregularidade êncontrada quanto à qualidade do

serviÇo, exercendo a mais ampla e compLela fiscalizaçáo' o quê náo eximê o Contratado de suas

responsabi l idadês contratuais ê legaís;
d - Informar o Cont!atado da neàessidade de manutenÇáo e/ou leparo corretivo do velculo'
observadas as normas do respectlvo fabricante constantes do manual de manutenção corlespondeDtê,

o qual não dêverá §er utilizado caso haia irregularidade'
e - Efetuat a troca dê óIeo lubrificante e do filtro correspondente de acordo com a5 instruÇões

do fabricante do velculo i
f - Desj.gnar representantês com atribuiçôes dê Gestor ê Fiscal deste contrato' nos termos da

norma vigente, especialme[te palâ acompanhar e fiscalizar a sua êxecuÇão' respect ivamentê '
pàrnitiaa a contraiação de terceiros pa;a assistência e subsidio de informaçóes pertinentes a

essas atribuiÇôês;
g-Rêssarcirocontratadodetodasasmultasdetlânsitoocollidasdulantêavigênciado
plesênte contrato;
h-Respoosabilizar-sêPetosdanoscausadosatelceilose,seforocaso,pelopagamentoda
franquia a respectiva seguradora na ocorrência de sinÍstros' quando comprovada a sua culpa'

mediânte laudô técnico ou equivalênte'

cr,Áusu,À NoNÀ - DÀs oBRrcÀÇõEs Do coNtRÀTÀDo I

a - Executar dêvidamente o "ãa',iço 
dêscrito na CIáusulâ corre§pondênte do Prêsente con!rato'

dentlo dos melhores pararnetràs de qualidade êstabelecidos para o ramo de atividadê lelacionada

ao obiêto contratual, com obselvância aos prazos estipulados;
b - Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à legislaÇão fiscal' civil'
tributária e trabalhista/ ben como por todas a§ despesas e compromissos assumidos' a qualquer

tltu1ô, perantê seus fornêcedolet ou- terceiros êm lazão da êxêcuÇão do objêto contratado'
c - Mantêr prePosto caPacitado e idôneo, acêito pelo Contratante' quando da execuÇãÔ do contrato'
que o represente integralmênte em todos os seus atos;
d - peImitlr e facilitar a fiscalizaÇão do contratante devendo prestar os informes e

esclarecimentos solicitados ;
e - sêrá responsáve1 pêlos danos causados dirêtamêntê ao ContÍatante ou a terceiros' decorrentes

dêsuaculpaorrdofonaêxecuÇãodocontlato,náoexcluindoouleduzindoessaresponsabi]idêde
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interêssado'

da data dê sua



f - Náo ceder, transferir ou subcortratar, no todo ou êm pârte. o objeto destê instltmênto, sêm

o conhecimento e a devida autorlzaÇáo expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigêocia do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇões assumida§,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo plocesso licltatório,
apresentando ao Contratante os documêntos necessá!ios, sempre çl.re solicitado;
h - Substituir imêdiatamente o vêiculo po! outro equivalêntê, caso não tenhâ condiÇões de sêr
utilizado no serviço;
i - Efetuar. os sêrviÇos dê manutenção corrêtiva e prêventiva do veícuIo, mantêndo-o equipado de
acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito;
i - No caso de aer comprovada, mediante laudo técnico ou equj.valente, a utilização irregular do
veicuto, seja por impericia, excesso de passageilos, conduçáo em estradas impróprias, êntrê
outros gue caracterizem o seu uso indêvido, todos os custôs decorlentes dêssâs ocorrências
verlficadas ficaráo a cargo do Contratante, cujos serviÇos dêverão ser exêcutados ern oficina
especia.lizada.

clÁUsuÍÂ DÉCD,À - DÀ ÀI,TER,AÇÃO E RESCISÃO:
Este contrâto poderá ser alterado com a dêvj-da justificativa, unilateralmentê pelo Contratante
ou pot acoldo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 ê sêrá resciodido, de pfeno
direito. conforne o disposto nos Arts. 1'l , 'lB e 79, todos da Lêi 8.666193'
O Contratado fica obrigado â aceitar. nas mesmas condiçóês contratuais, os acréscimos ou

suptessões que sê fizer:em nos serviÇos, até o rêspectivo limite fixado no Art. 65, § 1o da Lei
8.666/93- Nenhum acréscimo ou suprêssão podêrá êxceder o linite estabel-ecido, safvo as supressões
resultantês de acordo celebrado êntre os contratantes.

cüíusl,I.À DÉCII{A SEGI,NDÀ - DÀg PENÀ],ÍDÀDES:
A recusa injusta em deixar dê cumprir as obrigaÇões assumidas e precêitos legais, sujêitará o

contratado, garantida a prévj-a dêfêsa, à§ seguintes penalidades plevistas nos Art§, 86 e 87, da

Leí 8.666/93: a - advertênci.a; b - multa de mora de O,5t (zer:o virgula cinco por cênto) aplicada
sobre o valor do contrato por dia dê atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do obieto ora
contlatado; c - multa dê log (dez por cênto) sobre o valo! contratado pê14 inexecuÇão total ou

parcial do contratoi d - simultaneamente, qualquel das pênalidadês cablvêis fundamentadas na

tei 8.666/93 e na Lêi 10.520/02.
Se o valor da multa ou indenizaÇâo devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇão

aô contratado, será automaticamente descontado da primeira parcê1a do pagamênto a que o

contratado viel a fazel ju§, acrê§cido de julo§ moratórios de 1E (um po. cento) ao mês, ou,

quando foi o caso, cobrado iudicialmentê.

cI.tiusulÂ DÉcD,8 TERCETRÀ - DÀ co'eENsÀçÃo FrNÀNcErRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pâgâmento nos tennos dêstê instrumento, e desde que o contlatado
náo tenha concorrj.do dê algr,nâ io*u pur^ o atraso, sêrá admitida a compênsaÇão financeira,
devida de§de a data limile fixada para o pagamênto até a data correspondente ao efetivo pagamento

da parcê1a. os êncatgos noratórlos devidos em razâo do atraso no pagamento serão calcr.llados com

utliizaçao da seguinie fórmula: EM = N x VP ' I, oôdei EM: encargos molat6riosi N: númêro de

dias entrê a dat; prevista para o paganento e a do efetivo pagêmênto; VP = valor da parcela a

ser paga; e I = Índice de cÀpensaçào- financêira, assiii apurado: I = (TX i L00) + 365' sendo TX

: percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta' um novo indice
adàtado pelo Governo Eederal quê o substltua. Na hipótêsê do referido indice estabelecido para

a compen;ação financeira venhi a sêr extinto ou de qualquer forÍna não possa mais se! utilizado,
será;dotaào, êm substituiÇão? o que vie! a sêr determinado pela legislaÇão entáo em vÍgor'

cÍ.ÁusuÍ,À DÉcDdÀ PRD@rRÀ - Do REcEBII-lENlo:
Executado o presente contlato ê obselvadas
os procedj-mentos e prazos para receber o

caso, às disposj-Çôes dos Arts. '13 a '76, da

CIÁUSTEÀ DÉCDdÀ QUÀRTÀ - DO TORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste
Itâbaiana.

as condições de adimplemento das obrigaÇões Pactuadas,
seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o
r,êt A.666/93.

contrato, as partes êlegem o Foro da Comarca de

E, po! estarem de pleno acordo, foi lavrado o presentê contrato êm 02(duas) vias' o

assinado pêIas partes e por duas testemunhas.
qual vai

Mogeiro - PB, .

PELO CONTRÀTANTE

de de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRÂTADO




