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o órgão Realizadox do Certamê acima qualificado, inscrito no CNPJ 08'866.501,/0001-67, doravante
denouinado aiúpleaBgnte ORC, e que neste ato é também o Órgão Gerenciador responsávêI pela
conduÇâo do conjunto de procedimêntos do presente registro de preços ê gerenciamênto da Atâ dê

Reqistro de preÇos del-e decorrente, torna público para conhecinento de quantos possam interessar
quÀ tará realizar atrâvés dô prêgoeirô Oficial âssêssorado por sua Equipe de Apôio, as 14:00
horas do dia 07 de Junho de 2022 no e1deteço acima indicado, Iicj.taÇão na modalidadê Pleqão
prêsência1 n. oaa24/2022, tipo mênor preço, e sob o regimê de taxêfa; tudo de acordo com estê
instrumento e êm observância a T,ei Eederal n'10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente
a Lei Federal n.8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Conplêmêntar n" 123, de 14 de DêzêÍüIo de

2006; Dêcreto Êederal no '7.892, de 23 dê Janeilo de 2013; Decleto Munlcipal n' 016, de 10 de

Novembro de 2006; ê legislação pertinente, consideradas as afterações posterioles dâs refelidas
normas; conforrne os critérios e procedimêntos a §eguir definidos, objetivando o Registlo de

PIêÇOS PATA: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRNSA VISANDO O REGISTRO DE PREÇO PARÀ DÊSOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES

DE ESGOTO, LIMPEZÀ E ALUGUEL DE BÀNHEÍROS QUÍMICOS PÀRÀ ESTE MUNICIPIO'

1.0.DO OBiÍErO
1.1.Constitui objeto da pre§ênte lícitaÇão: CoNTRÀTAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇO

PARA DEsoBsrRUçaó or turiuuÇÕEs DE Bscoro, LrMpEzÀ E AIUGUEL DE BÀNHErRos QUÍMÍcos PARÃ ESTE

MUNICIPlO.
1 . 2 . As especificações do obj êto ora licitado, encontram-se devidamente dêtalhadas no

correspond;nte Termo de Referência - Anexo I deste instrumênto, onde consta, inclusivê, a

estimaliva dê cfdantidades a sêrêm contratadas pelo ORC. O presente certame objetivâ sêlecionar
a proposta mâis vantajosa visando fôrmar si§tema de Registro dê Preços pâra contrâtaÇõea futuras.
t.i.o negistro de PreÇos será formalizado por intêrmédio da Ata de Registro de Preços, no§

termos do Anêxo Iv e nas condiÇões previstas nêste instrumento'
1.4.Os preÇos registrado§ neste procedinento, telâo a validade de 12 (doze) meses, a partix da

data de publicaÇão do extlato da Àta de Rêgistio dê PxeÇos na imprensa oficial, e a execuÇâo do

objeto oia Licitado sêrá dê acoldo com as nêcêssidadês do ORC no refêrido períodô.
1.6.A contrataÇão acüta descrita, que sêrá processada nos termos deste instrumento coovocatório,
êspêcificaÇões técnicas ê .infomaÇões complementa!es quê o acompanham, quando for o caso.

;ustitLca-se: Peta necessidade da devida efêlivação de serviço para suprir demanda espêcífica -
óonrneraÇÃo DE EMpREsÀ vrsANDo o REGrsrRo DE pREÇo pÀRÀ DEsoBsrRUÇÃo DE TUBULAÇÕES DB ESGoro,

LIMPEZA E ALUGUEL DE BANHEIRoS QUÍMICOS PARÃ. ESTB MUNICIPIO -, CONSidêIAdA OPOTTUNA E

imprescindlvef, bem como relevante niedida de interesse público; ê ainda, pela nêcessidadê de

desenvolviÍrento de aÇões continuadas para a promoÇâo de atividades pertj.nentês, visando à

maximizaÇão dos reculsos em relação aos objêtivos plogramados, obselvadas as diretrizês e metas

definj.das nas ferramentas de planejamento aplovada§.
1.6.Sa1ienta_§e que na referida contrataÇão, não será concêdido o tratamento difêrênciado e

simptif.icado pu.á as Microêmpresas ê Emprêsas de Pequen. Porte, nos termos das disposiÇóês
.or.rtid"" nos Arts. 4'7 e 48, da Lei Conplementar n' 123/2006. por estarem presentes, i§o1ada ou

simultaneamente, âs situaÇões p!êvista§ nos incisos II ê III, do Art' 49. do mêsmo dlploma
1eqal.

2.O.DO LOc.À! E DÀTÀ E DÀ IMPUGNÀçâO DO EDIÍÀT
2.1,Os envêIopês contendo a documêôtação rêlativa à proposta de prêÇos e a habilitaçáo para
execuçáo ao objeto desta licitação, dêvetão ser entregues ao Pregoêiro até as 14:00 horas do

dia 0i dê Junho de 2022, na ênde!êço constantê do prêâmbulo destê instrr.rmênto. Nêstê mesnlo

locâl, data e horário será realizada a sêssão púbIica pâ!a abêItura dos referidos envê1opês'
2.2.rnfounaÇões ou êsclarecirnentos sobre esta licitaÇâo. sêrão prestados nos horário" l{}\?i"
de expediente: das O8:OO 12:00 horas' ETaY:
licitacaornogeirolQuo1.com.brlcompras.cotacoescoutlook'com' \ \,

à,'lY\\)\
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3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
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2.3.QuaIquer pêssoa - cidadão ou licitante - pode!á solicitar êsclarecimentos. provldências ou
impugnar o ato convocatólio deste certatne, se manifestada por escrito e dirigida ao Prêgoêiro,
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
2.4,Caberá ao Prêgoeiro, auxiliado pelos setores responsávej.s pelâ efaboraÇão dêstê ato
convocatório e seus anêxos, decidir sobrê a petição no prazo dê até 24 (vinte e quatro) hora§,
considerado da data em que foi dêvidamentê rêcêbido o pedido.
2.5.4 respectiva petiÇão será aprêsêntada da seguinte forma:
2 . 5. 1. protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamênte oo
sêguiote endêrêço: Av. Presideôte João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

.DOS ET.EMENTOS PÀRÀ LrCrrÀÇÀO
,Aos participantes, serão fornecido§ os sequiotes elementos:
.1.ANEXO I - TERMO DE REEERÊNCIA . ESPECIFICAÇÕES;
.2.ANEXO ÍI - MODELOS DE DECLÀRÀÇÕES;

.3.ANEXO Í11 - MODELO DE DECLÀRÀÇÂO DE REGULARIDADE _ HÃBILITAÇÃO;

.4.ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRBÇO;

.s.ANEXO V - MINUTA DO CONTRÀTO.

.À obtenção do Edital pode!á ser feita da seguinte forma:

.1..lunto ao Pregoêiro: gratuÍtamênte; e

. 2, Pê1os sites : www.mogêiro. pb. gov. brll-icitacoes i lrww. tce. pb. gov. br.

'!. O.DO SUPORTE I.EGÀI
4.1,Esta licitaÇâo regê!-se-á pê1a Lei Eêderaf no 10.520, de 17 de Julho de 2002 e

subs j-dia r: i amente a Lêi Federâl n" 8,666, de 21 de Junho de 1993; Lêi Complementar o'123, de 14

de Dêzemblo de 2006; Decreto Eedela] n" '7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal no

016, de lO de Novehbro de 2OO6; ê legislação pertinente, consideradas as aItêÍâções Postêriores
das referidas nornas; que ficam fazendo partes integrantes deste iDstrr.mentoi independêntê de

transcrição.

5. O.DO PB,AZO E DOTAçÃO
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conformê suas caractêristicas ê as

necêssidades do oRc, e que admitê prorloqaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93t está abaixo
indicado e será considelado a partir da emissão da olden dê sêrviço:

Inicio:3 (t!ês) dias;
Conclusâo: 12 (doze) meses.

5.2.O serviÇo setá êxecutado de acordo com as êspêcificaÇôês defini"das no cor!espondente Termo

de Referência1, anexo a este instrumento.
5.3,O prazo de vigência do correspondente contrato se!á deterninado: 12 (doze) meses, considêrado
da data dê sua assinaturai podendo sêr prorrogado nos termos do Art. 57, da Lei 8.666,/93,
5,4.As despesas decorreotes do objeto destê certame, correlâo por coota da seguinte dotaÇâo:
Rêcursos fióprios do Municipio de Mogeiroi LEI MUNICÍPAL 358/2027 02.020-SEC.DE ADMTNISTRÀCAO E

PLANE.fÀMENTO 02A2A.A4.1-22.2A03.2006 - MÀNUTENCAO DÀS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANE'fAM 02.O3O-

sEc.DE EDUCACAO, CULTURÀ, EsP. LAZER É TURISMO 02030.r2.r22,2006,2948 - MÃNUTENÇÃO DA

sEC. EDUCAÇÃo, CULT, ESp, LqzER E TURTsM 02.040-sEc. MúNrcrPÀL DE SAUDE / FMs 02040.10.722.0004.2920
- MÀNUTENÇÃo DÀs ATÍvrDÀDEs DA SECRETARTA DE SAúDE o2.o5o-sEc.DE ACÀo socrÀL / FMÀs 02.070-
sEc.AGRIC.,MEIO ÀMBTENTE, PESCA E PECU 02o?0.17.544.20\A.2A98 - MÀNUT. E LTMPEZA DE RESERVATORTOS

DE AGUA 02.O8O-SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRÀ ES?RUTUÂÂ 02A80.15,452.2009.20'13 - MÀNUTBNCAO

ATIVTDÀDES ADMINISTRÀTIVÀS DÀ SEINERÀ 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOÀ JÚRIDICÂ'

5.5.euando a validade da Ata de Registro de Preço ultrapassar o exêlclcio financeiro atuaI, as

dêspêsas deco!tentês de eventuais contlataÇõe5 futuraa, correráo poI conta das !espectivas
dotações previstas no orÇanento do exelclcio financeiro posterior'

6.0.DÀS COIID!çõES DE PÀBtrc r PÀçÃo
6.l.osProponentesquedesejaremparticipardestecertamedeverãoentregaraoPregoeilodois
envelopãs iechados indicandó, restectivamente. PRoPosTA DE PREÇoS e DoCUMENTAÇÃo, devidamente
identificados, acompanhados da respectiva declaraçáo dê cumplimeoto dos requisitos de

habilitaÇáo, nos ternos dêfinido§ neste instrumento convocatório'
5.2,A participêÇão neste certame é aberta a quaisquef .intelessados, incfusive as Microempresas,
Emprêsas dê Pequeno Portê e Equiparados, nos termos da lêgislaÇão vigeÔte'
6,3.ltao poderaá paxtlcipar os interessados que se encontrem sob o regine falimentar, empresas

estrangei.ras que nâo funcionem no pals, nêm aqueles quê tênham sido declarados inidôneos para

1j-citar ou contratar coú a AdministraçáÔ Púbfica or.r que estejam cumprindo a sanção de suspensâo
dô direito de licita! e contratar con o ORC.

6.4.Os lj.citantes quê desejalem ênvia! sêus envê1opes Ploposta de PrêÇos e Documentaçâo vj-a

postal - com Avlso àe Recebimento AR -, devêrâo remetê-l"os êm tempo hábil ao êndereÇo constante
ào preâmbuto deste instrr-1nento, âos cuidados do Pregoeiro - Flaviano c1êbson Ãraújo. Nâo sendo

rigàrosamente observâdas as exigências dêste itêm, os resPectivos envêIopês náo sêrào acêitos ê

o iicitante, portanto. desconsiderado para efeito de participaÇão no certame'
6.5,Quando observada a ocolrência da entrêga apenas dos ênvelopês junto ao Pregoeiro, sem a

permanêDcia de replesentante credenciado na Iespectiva sessão púb]ica, ficalá subêntêndido que

o licitante abdicou da fase dê lances velbais'
6.6,É vedadâ à participaÇãô êm consólcio.

í
7.0.DÀ REPRESEIrTÀÇÃO E DO CREDÉNCI,À}'ENTO



7,1.O ficitantê dêverá se apresêntar, para credenciamento junto ao Pregoêiro, quando for ô cêso,
através de um representante. com os documentos que o credencj-an a participar deste procêdimento
ticitatório, inclusivê com poderes para foImulaÇão de ofeltas ê lancês verbais, Cada licitante
credenciará apenas lxn representante que será o único admitido a intervir nas fases do certamê
na forma prêvista neste instrr.mento, podendo ser substituido postelioimente por outro dêvidamente
credênciado,
'1 .2.Pa:-a o crêdenciamento deverão ser aprêsêntados os seguinte§ documêntos:
7.2.1.Tratando-se do representantê legal: o instnrmento constltutivo da emprêsa na forma da Lei,
quando for o caso, devidâmente registrado no órgão competentê, no qual êstejam expressos seus
podêres para exercer direitos e assumir obrigaÇões em dêcorrência de tal investidura;
'1 ,2.2.'lÍataÍ\da-se de procurador: a procuraÇâo por instrumento púb1ico ou pêrticular da qual
constem os necessários poderes para formular verbalmêntê fances, neqociar preços, firmar
declaraÇÕes, desistir ou aprêsentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos
pertinentês ao certame; acompanhada do correspondente in§trumênto de constituiÇão da empresa,
quando for o caso, que conprove ôs poderes do mandantê para a outorqa, Na hipótesê de procuraÇão
seja particular deverá ger rêconhêcida a firma ên cartôrio do regPectivo sigmatário '
?.2.3.O rêpresentante legal e o procurador deverão identificar-sê apresêntando documento oficial
que contenha foto.
7,3.Estes documentos deverão ser êntregues ao Pregoêiro - antes do inicio da sessão pública -
em originaf, por quatquêr processo de cópia autenticada por cartório competênte, pe.Io Pregoeiro
ou mêÍüro da Equipe de Apoio.
?.4.4 não apresentaÇão ou ainda a incorreÇão insanávê1 de qualquer dos documentos de
crêdenciamento inpêdirá a participêção ativa do reprêsêntante do licitante no presente cêrtame.
Esta ocorrência náo inabilitará sumariamênte o concorrente, apenas perderá o direito a

manifestar-sê nas correspondêntes fases do processo licitatórlo. Para lanto, o Prêgoeiro receberá
regularmente do rêferido concorrênte seus envelopesi decfaraÇões e outros elementos necessários
à participaÇão no certame, desde que apresentados na foma definida neste instrumento.
?.5.No momênto de aberturâ da sêssão pública, cada licitantê, por intermédio do sêu representantê
devidamênte credenciado entregará ao Prêgoeiro, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte
docimentação:
7 . 5. 1 . DeclaraÇão de Elaboração Independente dê Proposta - Anexo I1.
? . 5 . 2 . DeclaraÇão dando clêncla de que cumpre pfenamente os rêquisito§ de habilitação, confo.me
modêLô - Ànêxo III; e
? . 5 . 3 . ComprovaÇão de que o licltante se ênquadra noa termos do Art. 3o da Lei 1'23/06, 5e fÔr o

caso, sendo considerado microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
tratamênto diferênciado e simplificando na forma dêfinlda pela legislaÇão vigentê. Tal
comprovaÇão podêrá se! feita através da apresentaÇão dê qualquer um dos seguintes documentos, a

critério do licitantêi a) declaração expressa formalmentê êssinada por profissional da árêa
contábi1, dêvidamente habilltado; b) cêrtidão simplificada emitida pela iunta côme!ciaf da sêdê
do licitante ou equivalênte, na forma da leqislação pertinênte. A ausência da referida declaraÇão
ou certidão siÍnplificada, apênas nestê caso para comprovaÇão do ênquadramentô nâ forma da
Iêgis1aÇâo vigente, nâo é suficiente motivo para a inabilitâçâo do licitantê, apenas perderá,
durante o presentê cêrtame, o direito ao trâtamento diferênciado e simplificado dispensado a ME

ou EPP, previstos na Lei 123106:
?.5.3,1.ô Prêgoêilo podêrá promovêr diligência, na forma do Art' 43, § 3', da Leí 8'666/93,
destinada a esclarecer se o tlcitante é, de fato e de direito, considerado microempre§a ou

empresa dê pêquêno porte.
7 , 6 . Quando os envêIopes Proposta de Preços e DocumentaÇão folem ênviados via poatal, a

documentaÇão relacionada nos Ítens ':,.5.)., '1 .5.2 e ?.5,3 deverá ser apresentada dentro do envelope
Proposta de PrêÇos.

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
pRoposrA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCTÀL N'. OOA24/2A22
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ÊNVET,OPE PROPOSTA DE PREÇos deverá côntêr os sêglrintes e1êmêntos

dos prazos de entlêga ou êxecuÇão, das condiÇões de pagâmento,

B.2.proposta elaborada em consonância com as especificaÇÔês constantês deste instrumento e seus
elêmentos Ànexo I -, em papêf tiÍücrado da êmpresa, quando for o caso, assiÊada por sêu
reprêsentantê 1ega1, contendo no côrrêspondentê item cotado: discriminação e Ôutras
ca;acterísticas se nêcessário, quantidadê e valorês unitário ê total êxpressos êm algarismos.
B,3.Será cotado um único preço pâra cada itêm, com a utilizaçâo de duas casas decimais lndicaÇâo
em contrário êstá sujeita a correção observando-se os seguintes critérios:
B.3.1.Ealta dê dígitos: sêrão acrescidos zeros;
8.3.2.Excesso de digitos: sêndo o primeiro dlgito excedente mênor que 5, todo o excesso aerá
suprimido, caso contrárío haverá o arredondamento do digito anterior para mais e os demais itêns
excêdêntes suprimidos.
8.4.4 Proposta devetá ser Íêdigida êm fingua portuguesa e

clareza, sem afternativas, rasuras, emêndas ê/ou entrêl-inhas'
datada ê assinada PêIo responsável, com indicação: dÔ vâ1or

a

êm moeda nacional, êlabor com
ú1Suas fôlhas rubricadas e a

total da proposta êm algê

d
da sua validade quê náo od

8.0.DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

8.1.À proposta devetá sêr aprêsêntada em 01(uma) via, dentio de envelope lacrado, contêndo as

seguintes indicaÇÕes no anvêrso:



ser inferior a 60 dias, e outras informaÇões e observações pertinentes que o licitante julgar
necessárias.
8.5.Existiodo discrêpância entre o prêço unitário e o valoÍ tota1, rêsuftado da multipficaÇão
do pxeÇo unitárlo pela quantidade/ o preço unitário prêvaIêcerá.
8.6.Eica estabelecido que havendo divergência de preÇos uoltários para um mesmo produto ou
serviço, prevafecerá o dê mênor valor.
8.?.No caso de alteraÇâo necessária da proposta feita pêIo Prêgoeiro e sua Equipe de Apoio,
decorrente excl-usivêmênte de incorreÇões na unidadê de mêdida utilizada, observêda a devida
prioporcionalidade, bem coÍro na multlplicaÇão ê/ou soma de valorês, prêvalecêrá o valor corrigido.
B.B,A não indicaÇão na proposta dos prazos de entrêqê ou execuÇão, das condiÇôês de pagamento
ou de sua valldade, ficará subentendido que o ficitante aceitou inteqralmente as disposiÇÕes do
ato convocatório ê, portanto. serão consideradas as detêrminâções nele contidas para âs referidas
exigências nâo sendo suficiente motivo pala a desclassificação da propo§ta.
8.9.É facultado ao licitante, apresentar ê proposta no próprio modelo for.necido pêlo oRc, desde
que estêj a devidamentê prêenchido.
B.1O.Nas licitações para aquisiçâo de mercadorias o participante indicará a origêm dos produtos
ofêrtados, A eventual falta da referida indicaÇão nào desclassificará o ficitante.
8.11.Sêrá desclassificada a proposta quê deixar de atender as disposiÇões deste instrumento.

9.0
9.1

DÀ HABTLTTÀÇÃO
Os docr.mentos necessários à habilitaÇão dos ticitantes, deverão ser aprêsentados em 01 (uma)

via, dentro de envelope lacrado, contendo as sêgrlintes indicaÇôês no anversol

PREEE]TURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCTÃT, NO

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTE

a0024 /2a22

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

9.2
9.2
1ic

. PESSOA .]URÍDICA:
,1.Prova dê inscriÇáo no Cadastio Nacional de Pessoa .luridica - cNP,f'
.2.ptova de inscriÇão no cadastro de contrlbuintes êstadual ou municipal, relativo à sêde do
itantê.
.3.Àto constitutivo, estatuto ou contrato social em viqor, devidamente reqistrado. em se

tratando de sociêdades comerciais, e, no caso de sociêdades por: aÇõês, aco$panhado dê documentos
dê êIeiÇão dê seus administradorês . InscriÇãô do ato constitutivo, no caso dê sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio. Decreto de autolizaÇão, em sê tratando dê empresa
ou sociêdade estrangeira em funcionamênto no Pais, e ato de registro ou autorizaÇão para
funcionamento expêdido pêIo órgão compêtênte, quando a atividade assim o exigir. Rêgistro
comêrciêl, no caso dê êmpresa individual. Estas exigências nâo sê aplicam ao ficitante que,
quando da etapa de credenciamênto no certame, já têÂha apresentado dê forma regulâr nos têrmos
do presêntê insttumento convocatório, a rêfêrida documêntaçâo solicitada nêste subitem.
9.2,4.BalanÇo patrimonial e demonstraÇões contábeis do últirno exêrcici-o soclal, já exigívêis e

aprêsêntado§ na forma da lêi, com indicaÇão das páginas corrêspondentes do livro diáriô êm que

o mêsmo se encontra, bem como apiesêntação do§ competentes termos de abêrtura e encerramento,
assinados por profissional habilitado e devidamênte registrados na junta comercial competente,
vêdada a sua substituição por balancetês ou balanços provisórios. Tratando-se de emprêsa

constituida há Ínenos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu
prj-mêiro ano dê existência no prazo fêqa1, podêrá apresêntar o Balaço de Abertula assinado por
profissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competentê.
,. 2 . 5. Regularidade para com a Fazênda Eederâl - Certidâo Negativa de Débitos Rêlativos aos

Tributos Eêdêrais ê à Dívida Ativa da Uniâo'
9.2.6.Certidõês negativas das Eazendas Estaduaf e Municipal da sêde do llcitante, ou out!o
êqujvalentê, na foÍma da lei.
9. 2 . 7 . Comprovaçâo de rêgufaridade relativa ao Eundo de Garantia por: Têmpo de sêrviÇo - FGTS,

apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecida pela Caj-xa Econômica Fêdêral.
9.2,B.prova de inêxistência de débitos inadinptidos perantê a JustiÇa do Trabalho, mêdiante a

aptêsentação dê Certidão Negativa de Débitos Trabalhistês CNDT, nos teI]nos do Tltulo VII-A da

ctnsolidação das Leis do Trabalho/ aprovada pelo Decreto-Leí ^" 5.452, de 1'de naiÔ de 1943.
9. 2 . 9. DeclaraÇão do licitante: de cumprimento do dispo§to no Àrt. 7o, Incíso xxxlII, da

ConstituiÇão Eederal - Axl., 2'7t Inciso V, da Lei 8.666193; de superveniêocia de fato impeditivo
no que diz respêito à partici-paÇêo na licitaÇão; e de submetêl-se a todas as c1áusulas ê

condiÇões do presente instrumênto convocatório, conforme modêlo - Anêxo II'
9.2.1O.Certidâo negativa de falência ou concordata expedida peto distribuidor da sêde do

Iicitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertÚra das plopostas, i-..
9.2,11.ComprovaÇão de capacidade de dêsempenho anteliol satisfatório, de atividade iFY* 9,
assemelhadà ao objeto da licitaÇâo, feita através de atêstado fornêcido por pessoa jurí\ic\ de

di re'ilo públ Lco ou pr ivado. \ \\ 1.,.vv
9.3.Os documentos de HabllitaÇão dêveráo sêr orgânlzados nâ ordem dêscrita neste instruniéà(o,
precedidos por um índice correspondente, podendo ser aprêsêntados êm original, por qualquer

i.o.u""o de cópia autenticada por caltório competênte, pelo Prêgoeiro ou mehbro da Equipe de

ipoio ou publicação em órgâo da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamentê
legíweis, sem contea borrôes, rasuras, êmendas ou entrelinhas, dêntro do prazo de validade, ê



êncerrados em envêfopê devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidadê que
visa facilitar os trabafhos, a ausência do referÍdo indice não inabllltará o licitante,
9,4.À fafta de qualquer documento êxj-gido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originêis para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio
ou da publicaÇão êm órgão na i-mprensa oficial, a aprêsêntaÇão de docr.mentos de habilitaÇão fora
do ênvêlope específico, tornará o respectivo licitante inâbilitado. Quando o documento for
obtido vla Internet sua legalidade será comprovada nos endereÇos eletrônicos correspondentes .

Poderá ser utilizadâ, a crÍtério do Preqoeiro, a documentaÇão cadastral dê fornêcedor, constantê
dos arquivos do oRC, para comprovaÇão da autênticidadê de êfêmêntos apresentados pelo licitante,
quando for o caso.

10. O. DO CRIfÉRIO PÀRÀ .]I'LGÀ},{ENTO

10.1.Na seteÇão inicial das propostas para identificaÇão de quals 1ráo passar. a fase de fancês
vêrbais ê na classificaçâo final, observadas as exigências ê procedimêntos dêfinidos neste
instrumento convocatório, será considêrado o critério de menor preÇo apie§entado para o
correspondente item.
10.2.Havêndo igualdadê de valores entrê duas ou mais propostas escritas, ê após obêdêcido o
disposto no Art. 3", § 2', da Ler 8,666/93, a classificação iniciaf para a fase de lances
verbais, se fará através dê sorteio.
10.3.Na presênte lici-taÇão - fase de lances -, sêrá assegurada como critério de desêmpatê,
preferência de contrataÇâo para as microempresas e empresas de pequeno portê.
10.4,Para efeito do disposto neste instiumento, entende-se por: empate - fasê de lances -, aquelas
situaÇões em quê as propostas apresentâdas pelas microempresâs e eÍnpresas de pequeno portê sêjam
iguais ou até 05t (cinco por cento) superiores ao melhor prêço.
10.5.Ocorrêndo a situaÇâo dê empate - fase de lênces - conforme acima definida, proceder-se-á
dâ sêguinte forma:
10.5.1.4 microempresa ou emprêsa de pequeno porte mais ben classificada será convocada pala
âprêsêntar nova proposta no máximo dê 05 (cínco) minutôs após o encerramento dos lancês, sob
pena de prêclusão
10,5.2.Não ocorrêndo a contrataÇâo dê microempresa oL1 empresa dê pequeno porte, na forma do itêm
anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por vêntura se ênquadrem na situaÇão de
empate aclna definida, na ordem de classificaÇão, para êxêrcicio do mesÍno direito,
10.5.3.No caso de equivalência de valores aprêsentados pelas microêmprêsas ê empresas de pêquêno
porte que ae encôntrêm no intervalo estabelecido como situaÇão de empate, será rêalizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.5.Na hlpótêsê dê náo-contrataÇão nos termos acima previstosr êm que foi observada a situaÇão
de empate e assegurado o tratamênto diferenciado a microemprêsa e empresa de pêquêno porte, o

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do cêrtame.
10.?.4 situação de empatê - fase de lancês -, na folmâ acima definida, somênte sê aplicará
quando a melhor oferta inicial não tiver sj-do apresêntada por microempresa ou empresa de pêqueno
porte.

11.0.DÀ ORDEM DOS TRÀBÀI,HOS
11.1.para o recebimento dos envelôpes ê início dos trabalhos será observada uma tolerância dê
15 (quinze) minutos após o horário fixâdo. Encerrado o prazo para rêcêbimênto dos envelôpes,
nenhun outro se!á aceito.
11.2.Dec1arada aberta à sessão púb1ica pê10 Pregoeir:o, sêrá efêtuado o devido credenciamento
dos interessados. Somentê participará ativamentê da reunião um rêprêsentante dê cada licitantê,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessa!.
11.3-O nâo comparecimento do rêpresentante de qualquer dos licitantês nâo j-rnpedirá ê efêtivaÇão
dê rêunião, sendo que, a simplês participação neste certame implica na total aceltaÇão de todas
as condições êstabelecidas nêste Instrumento Convocatório e seus anêxos,
11.4.Em neohuma hipótese sêrá concedido prazo pâra a apresentâçâo de docunêntaÇão e/ou
substituiÇâo dos envelopes ou de quafquer elemênto exiqido e não apresentado na reunião destinada
ao rêcebimento das propostâs dê preÇos.
11.5.O pregoeiro rêcêberá de cada rêpresentantê os envê1opes Proposta dê PreÇos e Docr.rmentaÇão

ê a decfaraaÇâoi separada dê qualquer dos ênvefopes, dando ciência dê que cirmprê pfenamentê os
requisitos de habilitação,
1l- . 6. postêriormêntê abrirá os ênvêfopes Propostas de Prêços, rubricará o sêu contêúdo juntamentê
com a sua Equipê de Apoio, conferindo-as quanto à valldade e cumprimento das exigências
cônstantês no instrumento convocatório ê solicitará dos licitantes que examinem a documentaÇão
neles contidas.
11. ? , prosseguindo os trabalhos, o Preqoêiro analisará os documêntos e as observaçÕes porventula
formuladas pelos licitantes, dando-1hes ciência, em sequida, da classificaÇâo inicial, indicando
a proposta de menor preÇo
relatlvamentê à de menor vafor. para cada itêm cotado. Entrêtanto, sê

ê aquêIas êm valores suce§§ivos e superiores em até dez por cento,
âssim julgar nêcêssário,

podêrá divulgÍat o rêsultado numa nova rêunião.
1f.g.Nao havendo para cada item ficitado pefo nenos três piopostas nas condiÇôes acima definidas,
serão classifícadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que

sej am os preÇos ofêrêcidos.
11.9,Em sequida, será dado inicio à etapa de âpresenlaÇão de lances vêrbais pelos rêpresentante§
dos licitantes inlcialmêntê classificados, quê dêverãÔ ser formulados de formê sucess 1va,
valores distintos ê decrescentes, a partir do autor da ploposta de maior preço. selâo re 1

tantas rodadas de fance§ verbais quantas se fizelem necessáIias. Esta êtapa pod

êm
das

ra er
10intêrrompida, marcando-se lnrla nova sêssão pública para continuidadê dos trabafhos, a ê

do Pregoeiro.
v

ité



11.10.Não sêrâo aceitos lances com valores irrisórios, incompatlvêis com o valor orÇado, e
deverão ser efetuados em unidade monetália nacional, À desistência em apresentar lance veibal,
quando convidado pel-o Pregoeiro, implicará na excfusão do licitante apênas da etapa dê fances
vêrbais para o corrêspondente item cotado ê na manutenÇão do ú1timo preÇo aprêsentado. pâra
efeito dê cfassificaÇáo final das propostas.
11.11.Dec1arada êncerrada a etapa compêtitiva e ordenadas às propostas, o Pregoê1ro examinará a

aceitabilidade da primêira cfassificada, quaôto ao objeto e vafor, decidindo motivadamênte a

respeito.
11.12.Sêndo aceitáve1 a proposta de menor preço, sêrá aberto o envelope contendo a documentâÇão
de habilitaçâo somente do ficitante que ê tiver formulado, par:a confiimaÇâo das suas condiÇÔes
habifitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instnrmento
convocatório, o ficitante será dêclarado vencedor. sêndo-Ihe adjudicado o respêctivo item,
objeto dêste certame, âpós o transcurso da compêtente fase recursal, quando for o caso.
11.13.Se a oferta não for acêitávêI ou se o licitante não atender: as êxigência habilitatórias,
o Prêgoêiro êxaminará âs ofêrtas subsequentês, Êa ordem de classificaçâo, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habllitaÇâo do proponente, e assim sucessivamente, até a apuraÇão
de uma proposta que atenda as disposiÇões do instrumeoto convocatório.
11,14.Os licitantês que aceitarem cotar seus itens com preços iguais aos do licitantê vêncedor
na sequência da classificaÇão do certame, serão devidamente refaciooados na Ata de Registro de
PreÇos na forna de anexo, objêtivaodo a fôrmaçâo de cadastro de rêsêrva, para o caso de
impos s ibi,l idade de atendimento pelo prlmêiro colocado, nas hipóteses previstas na normê vigentê
Se houver mais de unl llcitante nesta situaÇâo, a classificaÇão se dará sêgundo a orden da ú1tima
proposta apresentadâ durante a fase competitiva.
11.15.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências
ê que, ao final, será assinada pelo Preqoeiro, sua Equipe dê Àpoio e licitante§ prêsentes.
11.16.Em decorrência da Lei Complemen.LaÍ. 123/06, a comprovaÇão de regularidade fiscâ1 e

tiabalhista das microempresas e êmprêsas de pêqueno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, obaetvando-se o seguintê procedimeôto,
11.16.1.Às microempresaa ê enpresas de pêqueno portê, por ocasião dê participação nêsta
licitaÇão, deverão apresentar toda a documentaÇâo exigida para comprovaçáo de r.egularidade
fiscal e trabalhista, dêntre os documêntos ênumerados neste instrumênto para efêito dê
HabilitaÇâo e integrantes do envelopê Documentaçâo, mesmo que êsta aprêsente alguma restriÇão;
11.16.2.Havendo alguma restriÇão na comprovaÇáo da regufaridade fiscal ê trabalhista, será
assêg\rrado o ptazo dê 05 (cinco) dias úteis, cujo têrmo iniciâI corresponderá ao momênto em que
o licitante for declarado vêncedor, prorrogáveis por i9ua1 período, a critério do oRC, para a

regulêrizaÇão da docunientação, paqamênto ou parcêfamento do débito, ê emissão da evêntuais
cêrtidÕes nêgativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11,16.3.À nào-reqularizaÇão da documêntaçáo, no prazo acima previsto, impllcêrá decadência do
direito à contrataÇâo, sem prejuizo das sanÇões previstas no Art. 81, da Lei 8.666l93, sêndo
facultado ao ORC coúvoca! os licitantes remanêscentes, na ordem de classificaÇão. parâ assinatura
do contraro, ol rêvogar a l icitaÇào.
11.1?.Os documentos apresentados pêIos licitantes no Crêdênciamento ê os êlementos constantes
dos êovelopes proposta dê PreÇos e DocumentaÇão que forem abertos, serão retidos pelo Pregoeiro
e anexados aos autos do procêsso, No mesmo contexto, o envelope DocumentaÇão, ainda .lacrado, do
1iêitante desclassificado ou quê não logrou êxito na etapa compêtitiva que não for rêtirado por
sêu representante legal no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologação do
presente certamê, será sumariamente destruido.

12.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE PREçOS

12.1.Havendo proposta ou lance vencedor com vafor para o respectlvo itêm relacionâdo no Anexo f
- Têrmo de Referência - Especiflcaçôes, nê col-una código:
12.1.1.Com indicios que conduzam a uma presunÇão relativa dê inexequibi Ildade, pefo critério
deflnido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, êm tal situação, nâo sendo possivêI a imediata
confirmaÇão, poderá sêr dada ao licitantê a oportunidade de dêmonstrar a sua exequibilidade,
sendo-1he facul-tado o prazo dê 03 (três) dias úteis para comproval a viabilidadê dos preÇos,
conforme parâmetros do mesmo Art' 48, I1, sob pena de dêsconsideraÇão do item'
12,2.Sa1ienta-se que tais ocottências não dêsclassificam automâticamente a proposta, quando for
o câso, apenas o item corrêspondente.

13.0.DOS RECURSOS
13.1,Dêclarado o vencedor, qualquer licitante podêrá manifêstar lmêdiata e motivadanente a

intenÇão de recorrer, observando-se o disposto no AIt. 4o, lnciso xvIlI, da Lei 1a.52a/a2.
13,2.O acofhimento do recurso importará a invalidaçào apenas dgs atos insuscêtíveis de

aprovêitamento,
13.3.e falta dê manifestação imediata e motivada do licitantê importará a decadência do dirêito
dê recurso ê a adjudicaÇáo do objeto da licitaÇão pelo Pregoeiro ao vencedor'
13.4.Decididos os recursos, a autolidade supêrior do ORC fará a adjudicação do ob

licitaÇão ao proponênte vencêdor.
13.5.O recurso será dirigido à autoridâde superior do oRc, por intêrmédio do Pregoeiro,
ser protocolizado o original, nos horários normais de êxpedientê das 08:00 as 12:00
êxcI;sivamênte no seguintê endereÇo: Àv. presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro

14. O.DÀ HO!.{Or.oGÀçâO E ÀDJrrDrcÀÇÃo
14.1,ConcIuido a fase compêtitiva, Ordenada às propostas aprêsentadas, anali6ada â doc
dê habilitêção ê observados o5 rêcursos porventura interpostos na forma da 1êgis1aÇãÔ
o plegoeiro emitirê relatólio conclusivo dos trabalhos desênvoLvldos oo certamê, rême
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têndo-o a



autoridadê supêrior do ORC, juntamênte com os elemêntos consti"tutivos do processo, necessários
à Ãdjudicação e Homofogação da respectiva ficitaçâo, quando for o caso.
14.2.A autoridadê superior do oRC poderá, no entanto, tendo êm vista sempre a defesa dos
intêressês do oRc, discordar e deixar de homologar, totaf ou palcialmente, o rêsultado
apresentado peto Prêgoeiro, revogar ou considerar nula a LicitaÇão/ desde que apresente a devida
fundamentaÇâo exigida pela Iêgislação vigentê, rêsguardados os direitos dos licitantes.

15.0.DÀ ÀTÀ DE REGISÍRO DE PREçOS
15.1.Homo1ogadâ a licitaÇão pela autoridade superior do oRC, sêrá formalizada a correspondênte
Atâ dê Rêgistro de PrêÇos, documento vinculatj-vo, obrigacional, onde constârão os prêÇos a serem
praticados para os corlespondêntês itens, os óigão§ integrantes e respectivos fornecedoresr com
características dê compromisso dos mesmos, se convocados, virem ceIêblar o contrato ou documento
equivalêntê, para execuÇão do objêto licitado, nas condiÇões definidas nêste instrumênlo e seu§
anexos e propostas aprêsêntadas.
15.2.4 convocaÇâo para assinatura da rêfêrida Ata será feita com antêcêdênciâ minima de 05
(cinco) dias consêcutivos, prorrogáveis por igual periodo, quando durante o sêu transcurso for
solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo dêvidamente justificado. colhidas
as êssinaturas, deverá sêr publicado o seu extrato na imprensa oficial.
15,3.Caso o fornecedor primeiro colocado, após convocaÇáo, não comparecer ou recusar a assinar
a Ata, sem prejuízo das cominaÇões a ele prêvistas nêstê instrumênto, sêrão convocados os dêmais
licitântês remanescentes, na ordêm de classificaÇão e sucessivamente, mantido o preÇo do primeiro
classj-ficado no cêrtame. O fornecêdor com prêÇo registrado, passará ê sêr denominado Detentor
dê Ata dê Rêgistro de PrêÇos, após sua devlda publicâÇão.
15.4.Será incluidô, na respectiva Àta na forma de anexo, o rêgistro dos licitantes que aceitareln
cotar os itêns com preÇos iguals aos do licitante vêncedor na sequência da classificaÇão do
certame, objetivândo a formação de cadastro dê reserva. no caso de inpossibil.idadê dê atendimento
pelo primeiro cofocado da Ata, nas sêquintes hipóteses:
15.4.1,O registro do fornecedor for cancelado em decorrência de:
15. 4 . 1 . 1 . Dêscumprir as condiçõês da ata de rêgiistro de preÇosi
15.4.1.2.Não retirar a nota de enpenho ou instrunento equivalente no prazo estabelecido pelo
oRc, sem justificativa aceitável;
15.4.1.3.Nâo aceitar reduz.ir o sêu preÇo registrado, na hipótese dê5tê se tornar superior àqueles
praticados no nercado; ou
15.4.1.4.Sofrêr sanÇão prevista nos incisos III ou IV do caput do Àrt. 87 da Lei B'666l93, ou
no Art. 7o da Lei 10.520/02.
f5.4,2.A cancêlamênto do r:egistro dê preÇos por fâto superveniente. decorrênte dê caso fortuito
ou força maior, que prêjudique o cumprimênto da Ata, devidamêntê comprovados e justlficadosi
15.4.2.L.Par razâo de interesse público; ou
1,5.4.2.2.A pedido do fornecêdor.
15.5.Na ocorrência dê cancelamento do rêqistro de preÇos para determinâdo item, poderá o ORC

proceder à nova licitaÇáo para efêtivar a correspondente contiataÇão, sem que caiba direito a

rêcurso ou indeni zaÇão.
15. 6. serâo registrados na Àta:
15.6.1.Os preÇos e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competj.tiva;
ê
15.6,2.Na foma dê anexo, os licitantes quê acêitarem cotar os itêns com preÇos iguais aos do
licitante vêncedor na sêquência da classificaÇão do certame. O referido anêxo consiste na
corrêspondênte Ata dê realizaÇãô da sêssão púbIica dêsta ficltação.
15.6,3.A oldem de classificaÇâo dos licitantês rêqistlados na Àta deverá sêr rêspeitada nas
contrataÇôês,
15,7.É vedado êfêtuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata, incfusivê o acréacimô de
que trata o § 1'do Art. 65 da Lei 8.666/93.
15.8.A êxistência de preÇos registrados não obriga a administraÇão a contratar. facultando-sê a

rêaIizaçáo de licitação espêclfica para a aquisiÇão prêtêndida. assêgurada preferênciâ ao
fornecedor reqistrado en lgualdade de condiÇões.
15.9.Decôrrido o prazo de validade da proposta aprêsêntada, sem quê haja convocaÇâo para a

assinatura da Ata, os ficitantes estarão liberados dos compromissos âssumidos.
15.10.À referlda Àta de Reqistro dê Preços resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze)
meses, considerados da data de publicaçâo de seu êxtrato na imprensa oficial.
15.11.Às contrataçôes que sê ênquadrarem nas situaÇões êIêncadas no Ait. 57 da Í,ei 8.666/93 e

suas altêraçõês, poderão te! sua duração piorrogada, observado os prazo§ êstabêlecidos na
IêgistaÇão e as disposiÇões dêste instrumento e sêus anexos, dêvêndo ser dimensionada com vistas
à obtênÇão de prêÇos e condiÇôês mais vantajosas pala ô oRC.

16. O.DO GERENCIA}'ENÍO DO SISTEMÀ
16.1,A administraÇão e os atos de controle da Ata de Registro de PreÇos decorrênte da prêsente
licitaÇâo será do ORC, através do Departamênto dê Compras, atuando como Gêrênciador dô Sistêma
de Registro de PreÇos.
16,2.Cabêrá ao gerênciadox a rêalizaÇáo pêriódica dê pêsquisa dê mêrcado para comprovaçáo de
vantajosidadê, acompanhando os prêÇos praticados para os respectlvos itens registradqs\ nas
mesmas condiÇões ofertadas, para fins de contlole e, conforme o caso, fixaÇão do valor mfx\o a

ser pago para a corrêspondêntê contratâÇão' \ \\t
l?.O.DOS USUÁRIOS DÀ ATÀ DE REGTSTRO DE PREÇOS \ L
1?,1.4 ata dê registro de plêÇos, durantê sua vigrência, podêtá ser utilizada: Vú

2/\



1?.1.1.Pe].o ORC, guê também é o órgão gêrencj-ador responsável pela administraÇão e controlê da
ata de leqistro dê p.eços, representada pela sua estrutura organizacional dêfinida no respectivo
orçamento programa.
1?.1.2,Por órgãos ou êntidades da adminlstraÇão pública não parti.cipantes do prêsêntê celtame,
atendidos os requisitos deste instrumento convocatório, que fizerem adesâo à ata dê rêgistro de
preÇos, mediante a anuência do órgão gerênciador:
1?.1.2.1.os órgâos ê entidades que nâo particlparam do rêgistro de preÇos. quando dêsêiarem
fazer uso da ata de r.egist!o de preÇos, dêverão consultar o órgâo gêrenciado! da ata para
ÍnanifestaÇáo sobre a possibilldade de adesão;
11 .1,.2.2.cabe-'â ao fornecedor beneficiário da ata dê legistro de prêços, observadas as condiÇões
nela êstabelecidas. optar pela aceitaÇão ou náo do forneclmento decorrente de ade§ão7 dêsde que
não prejudiquê as obrigaÇôes plesentes ê futurâs decolrentes da âta, assumidas com o órgão
gerencrador e órgãos particlpantês;
1?.1.2.3.4s aquisiÇões ou as contrataÇôes adicionais mediante adêsão à ata não poderão excedêr,
por órgâo ou entldade, a cinquenta por cento dos quantitativoa dos itêns do instrumento
convocató!io e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgâos
pa!t icipantes;
l'7,1.2.4.A quantitativo dêcorrente das adêsões à ata não poderá exceder, na totalidade, à metada
do quantitativo dê cada itelo registrâdo na ata de registro de preÇos para o órgão gerenciador e

ôrgãos palticipantes, j-ndependentemente do número de órgãos nâo palticipantes quê aderirern;
11.1.2.5.Após a autotizaçâo do ólgáo gerenciador, o ôrgâo oão particlpante deverá efetivar a

aquisição ou contratação solicltada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata
de registro de paeÇos;
17.1.2.6.Competê ao órgáo nâo participântê os atos relativos à cobranÇa do cumprimento pelo
fornecedor das obrigaÇôes contratualmentê assurnidas ê a apl.j-câÇáo, obsêrvada a ampla defesa e o

contraditório, de evêntuais penalidadês decolrêntês do descrsprirnêoto de cIáusulas contratuais,
em relação às suas próplias contrataÇóes, informando as ocorrências ao órgão gerenciadox.
1?,2.0 usuário da ata. sêmple que desejar êfetivar a contrataÇão do objeto Íegistrado, fará
através de solicitaÇâo ao gerencj-ador do sistêma de regist!o de preÇos/ mêdiante processo

18. O .DÀ CONÍRAIÀÇÃO
18.1.As obrigaÇões decorrêntes da execuçáo do objeto deste certame, constantês da Ata de Registro
dê preÇos, sê!áo fimadas con o fornecêdor regj-strado, observadas as condiÇões estabelecidas no
presente instÍrmento e oas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93t e a contraÇáo será formalizada
por intêrmédio de:
t8,t.1.Orde^ de ServiÇo quando o objeto náo envolvêr obriqaÇões futuras, inclusive assistência
e garantia.
18,1.2.Orden dê ServiÇo e Contrato, quando presentes obrigaÇôes futuras.
1-8.2.a ptaza para rêtirada da Ordem dê SêrviÇo, será de 05 (cinco) dias consêcutivo§,
considerados dâ data da convocaÇáo.
18.3.ô quantitâtivo do objeto a se! êxecutado sêrá exclusivamênte o fixado na correspondente
ordem de SêrviÇo e obsêrvará, obrigato!iamentê, o valor regj-strado na respectiva Àta'
18.4.Não atendendo à convocaÇáo para retirar a Ordem de Serviço, e ocorrendo esta dentro do
prazo de validade da Ata de Registro de PreÇos. o Iicitante perderá todos os direitos quê

porventura tenha obtldo como vencedor dâ licitaçáo.
18,5.É permitido êo ORC, oo caso do licitante vencêdor não comparecex para retilar a Orden de

ServiÇo no prazo e condiçôes estabêlecidos, êonvocar os licj.taDtes rêmanescentês, na ordem dê

classificaÇâo e sucessivamente, para fazê-Io en igual prazo do Licitantê vencedor, aplicadas
aos faltosos às pênalidades cablveis.
18.6.O contrato ou instrumento equivalênte, decorrênte do plesente certame, develá ser assinado
no prazo de validade da lespectiva Àta de Registro de Preços.
18.?.O contrato que evêntualnente venha a ser assinado pelo licitante vêncedol, poderá ser
afterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo eotre as

parte§. nos casos previstos no Art. 65 e será rêscindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Arts. '7'7, '18 e 79, todos da Lêi 8.666/93; e executado sob o rêgine dê tarêfa'
18.8.A suprêssão do itêm registrado poderá ser total ou palcial, a critério do gerenciador do

sistena, consi-derando-se o disposto no Art' 15, § 4', da 8'666/93'

19.0.DÀS SÀNçõ88 ÀDMrNr STRÀTWÀg
19.1,Quen, convocado dentro do prazo de vafidade da respectiva ata de legistro de preÇos, não

cê1êbrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentaÇão falsa exiglda para o celtame,
ênsejar o Íetardamênto da exêcução de seu objeto, não mantivê! a proposta, falhar ôu fraudar na

execuÇáo do contrato, comportâr-se de modo inidôneo, decla!ar informaÇões falsas ou cometer
fraude fiscaf, garantido o direito à ampla defesâ, ficará impedido dê l-icitar e contratar com a

uniáo, Estados, Distrito Eede!a1 ou Munlcipios e, será descledenciado do sistema de cadastlamento
Unificado de !'ornêcêdores SICAE do Governo Eeder:a1 e de sistêmas sêmêlhantes mantidos por
Estâdos, Distlito Fedelal ou Munj.clpios, pelo prazo dê até 05 (cioco) aúos, sem Prêjulzo das

multas previstas neste Edital e das dêmais cominações legaj's.
19.2.As rêferidas sanÇôes descritas também se apficam aos integrantes do cadastro dê

que, convocados, não honlareln o compromisso assumido sem justifi'cativa ou com justi
recusada peIâ Admi n is L ra Çâo.
19.3.À recusa injusta êm deixa! de c\rmptir as ôbrigaÇões assumidas e

tes erva
riva

o contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previatâs nos Arts. 8

cla Lei 8.666/93: a - êdvertência, b - multa dê mora dê 0,59 (zêro virgula cinco por

precêitos fegals, s e1 ará

aplicada sobre o valor do contrato por dia dê atla9o na entreqâ, no inlcio ou nâ execu do
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objeto ora coDtratado; c - multa de 10S (dez por cento) aobre o valor contlâtâdo pela inexecuçáo
total ou parcial do contrato; d - s imultaneamente, qualquer das penalidades cablveis
fundamêntadas na Lei 8,666193 e na Lei lO.52A/02.
19.4,sê o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhj.do no prazo dê 15 (guinze) dias
após a comunicaÇão ao Contratado, será automatlcamente descontado da primei!a parcela do
paganento a quê o contratado vier a fazêr jus, acrescido de juros moratórios de 1g (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado iudicialmentê.
19.5.Após a apficação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunj-caÇáo escrita
ao Contlatado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa
de morâ quando for o caso, constando o fundamento 1êgaf da puniÇào, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

2O.O.DÀ COMPROVÀçÃO DE EXECUçÃO E RECEBTMEIITO DO OB.,EÍO
20.1.8xêcutada a presente contrataÇâo e observadas as condiÇÕes de
pâctuadas, os procêdimentos e prazos para rêcêber o sêu objeto pelo
caso, à disposiÇões dos Arts. ?3 a'76, da t'ei 8.666/93.

adimplemênto das obrigaÇÕes
ORC obedecerão, conformê o

21.0. DO PÀGÀ}íENTO
21.1.0 pagamento será realizado mediante processo legular ê em observâncla às normas ê

procedinentos adotados pelo ORC, da seguinte nanej-ra: Para ocorrer no prazo de tiinta dias,
contados do período dê adimplemento.
21.2.0 dêsemlcolso máximo do periodo, oão será superior ao vafor do respectivo adimplemento, de
acotdo com o ctonogralna aptovado, quando for o caso, e semple êm conformidadê com a

disponibl l-idade de rêcursos financeiros.
21.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaÇão qualquer obligação
financeira que thê for inposta, em virtudê de penalidâde ou inadimplêncj-a, a qual podêrá ser
compensada com o paqamento pendente, §em que isso gêre direito a acréscimo de qualquer natuxeza.
21.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos têrmos deste instrumento, e desde que o

Contlatado nâo teDha concorrido de alguma forma para o atrâso, será admj.tida a comPengaÇão

financeira, devida desde a data limite fixada para o paganento até a data correspondente ao
êfetivo pagamento da parcela. Os êncargos moratórios devidos êm lazão do atraso no pagamênto
serão calculados com utilizaÇâo da seguinte fórmula: EM = N t vP x I, onde: EM = êncargos
moratórios; N : número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efêtivo paganentoi
Vp = valor da parcela a sêr paga; e I: índicê dê compensaÇão financeira, assim apurado: I =
(TX -: 100) + 365, sendo Tx = percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze me§es ou, na

sua falta, rxn novo índice adotado pelo Governo Fêderal que o substitua. Na hipótese do refelido
lndj-ce êstabelêcido para a compênsaçáo finânceira vênha a ser extinto ou dê qualguê! forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, êm substj-tuiÇão, o que vier a sel determinado pela
legislaÇáo entáo em vigor.

22.0.DO RE ÀJúS!ÀUENEO
22,1.PreÇos rêgistrado§ - revisãoi
22.1.1.No caso dê reconhecimento do dêsêquitíbrio êconômico- financêiro do prêço inicialhente
registrado o gêrenciador do sistema. se jufgar conveniente, pode!á optar pelo câncêlamento do
prãÇo, liberando o fornecedor do conpromisso assumido sen aplicâÇão de penalidadês, ou detêrminar
a negociaÇáo.
22.l..2.Quando o preÇo regi§trado tornar-se superior ao praticado no mercado por motivo
superveniente, o gêrenciadot do si.stemâ convocará os fornecedores pala nêgociarem a rêduÇão dos
preÇo§ aos valores praticados pelo mercado, mantendo o mesmo objeto cotâdo, qualidâde e

éspecificações, Os fornecedores que náo aceitarem reduzi! seus preÇos aos valoles praticados
peio nercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicaçâo de penâlidadê. A ordem de

classificação dos fornecedores que acej-tarem reduzi! seus pleços aos valores de mercâdo observa!á
a classificaÇáo original.
22.1.3.Na ocorrência do pleÇo de mercado torna-se supêrj-o! ao§ preços reqistrados e o fornecedor
náo puder cumprir o conpromisso, o órgáo gerenciador poderá:
22.1.3.1.Liberar o fornecedol do complomisso assrmido, caso a comunicaÇão ocorla antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirnada a veracidade dôs motivos e

conprovanLe§ apresentados; e
22,i.3.2,convocar os demais folnêcedorês para assêgurar igual oportunidade de nêqociaÇão.
22,1.A.A realinhamento deverá se! precedido dê pesquisa de preços prévia no mercado, banco de

dados, lndices ou tabelas oficials e/ou outros meios disponlveis que assequrem o levantamento
adequado das condiÇôes de mêlcado, envolvendo todos os elementos materiaj-s para fins de guardâ!
a jrista remuneraÇâo do objeto contlatado e no eÍibasamento da decisáo de deferir ou rêieitar o

pedido,
22.t.S.o.finiao o valor máximo a sê! pago pelo ORC, o novo prêço patâ o respectivo item
sêx consignado através de apostilamênto na Ata de Rêgtistro de Prêços, ao qual estará Ô forn
vinculado.
22.1,6.Nâo havendo êxlto nas oegociaÇões, o ORC devêtá procedê! à revogação da Àta de Re

de preÇos, adotândo as mêdidas cabÍveis para obtênção da contlataÇão mais vantajosa.

d er

g s:
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(22.2.Preços contratados - reajusEe:
22.2.1.as preÇos contlatados sáo fixo§ ê irreajustáveis no prazo de um ano'
22,2.2.Dentro do prazo de vj-gênciâ do Côntrato e mediante sol.i.citação do contratado, os
poderão sofrêr reàjuste após o interregno de um ano, na nesma proporção da variaÇão veri
;o IPCÀ-ÍBGE acumulêdo, tomando-sê por base o mês de apre§entaÇão da rêspêctiva pro
exclusivamente para as obrigaçôes iniciadas e concluldas âpós a ocor!ência da anualj-dade.

p reços
ficada
posta,
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22,2.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intêrregno nínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do úl.tirlio reajuste.
22.2.4.No caso de atraso ou não dj"vulgâçâo do índj.ce de reajustamento, o Contratantê paqará ao
Contratado a importâncj.a calculadâ pela úItima variaçáo conhecida, liquidando a diferença
correapondente tão logo seja divulqado o indice definitivo, Fica o Contlatado obrigado a

apresentar rnemôria de cálcufo refêrentê ao rêajustamento de preÇos do valor remanescente, sempre
que estê ocorrer,
22.2.5.Nas aferiçõês fi.nais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o

definitivo.
22.2.6.Casa o lndice estabelecido para reajustamênto venha a ser extinto ou dê qualquer folma
náo possa nais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que viêr a ser determinado pela
legislaÇâo entâo em vigo!,
22.2.'7.Na ausência dê previsão legal quanto ao lndice substituto, as partes elegeráo novo lndice
oficial, para reajustamênto do preço do va]or remanescênte, por meio dê termo aditivo.
22.2.8.o reaiustê poderá ser rêalizado Por apostifanento.

23. 0.DÀ.s DTSPOSÍçOES CERÀrS
23.1.Não será dêvida aos proponeotes pela êlaboraÇão e/ou apresentaÇão dê documentação rêlativa
ao certame, qualquer tipo de indênizaÇáo.
23.2.Nenhuma pessoa física, alnda quê credenciâda por plocuraÇão ]ega1, poderá rêpresentar mais
de r.]ma Licitantê.
23.3.A prêsente licitação sonente poderá vir a ser revogada por razões de interesse púb1ico
decorrênte de fato supervenientê devi-damênte comprovado, ou anulada no todo ou em partê, po!
ilegalidade, de oficio ou por provocaÇâo de tercêiros, mediantê parecer escrito ê dêvidamentê
fundamentado,
23,4.Caso as datas prêvistas para â realizâÇâo dos eventos da Pre§ente licitaÇão sêiam declaradas
feriado e não havendo ratificação da convocaÇão, ficam transfelidos automaticamente para o

primeiro dia úti1 subsequênte, no mesmo loca1 ê hora anteriormente previstos.
23.5.O ORC por conveniência adflinistlativa ou técnlcâ, se lesêrva no direlto de paralisar a

qual.quer tempo a execuÇão da contrataÇâo, cientificando devldamente o Contratado.
j3.6,Oecairá do dirêito de impugnar pêrante o ORC nos terrnos do presente instrumento, aquel-e
que, têndo-o aceitado sêm objeÇão, venha a apreseDtar, dePois do jul-garnento, falhas ou

i,rregularidadês que o viciaram hipôtese em que tal comunicado não terá efeito de recurso'
23.?,Nôs valores apresentados pelos ficitantes, já deverão estar incluldos ôs custos com

aquisiçâo de naterial. mâo-de-obla utilizada. impostos, encargos, flete§ e outlos que venham a

j-Dcidir sobre os respectivos preÇos.
23,8.As dúvidâs surgidas após a aprêsentâÇão das propostas e os casos omissos nestê instrumento,
ficarão única e exclusivanente §ujeitos a inter:pretaçáo do Pregoeilo, sendo facultada ao mesno

ou a autoridade superiox do oRc, em qualquer fase da licitaÇãor a promoÇão de diligência
destinada a esclalecer ou a complementar â instruçêo do processo.
23.9.para dirimir controvérsias decorrentes deste celtamê, excluido qualquêr outro, o foro
competente é o da Comarca dê Ítabaiana.

Mogeiro

FLÂVIANO SON JO

Pregoe ro oficial

PB, 20 de Maio de 2022.



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍB.A
PRETTÍTT'RÀ MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNEMTE DE LICITÀÇÀO

ÀÀIEXO

TERMO

PRECÃO PRESENCTÀL N" OOO24/2022

]]ESOBSTRUÇÃO DE TUBILÀÇÃ
HTDROJATO) , SENDO COM CAPA

IMPEZA DE I'OSSAS DE ORIGEM DOMESTICA
iclpecrleoe MÍNrMA pARÀ 9.ooo LrrRos.

I

DE REFERENCIA ESPECI FI CAÇÔES

1.0. DO OBiTETO
1.1.Constitui objeto de§ta licitaÇão: CONTRÀTÀÇÃO

DESOBSTRUÇÃO DE TUBUI,AÇOES DE ESGOTO, LIMPEZÀ
MUNICÍ P1O.

CODIGO DÍ SCRIMINÀÇÀO

DE EMPRESA
E ÀLUGUEL

VISANDO O REGISTRO DE

DE BANHEÍROS OUÍMlCOS
PREÇO PARA
PÀRÀ ESTE

dê definir, técnica
êm tela.

2.0.wslrErcÀTnrÀ
2. 1.. considerando as necessidades do oRCr tem o plêsente terno a finafidade
e adequadamentê, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação
2.2,4s caracteristicas e especifj-caÇÕês do objêto ora ficitado sáo:

1

2

o DE Escoro copM CAMTNHÃo coMBrNÀDo (sucÇÃô E HoRA

cÍDADE MÍNÍMÀ DE 7.000 LrrRos PARÀ ÁcuA PorÁvEL.
, COM CÂMINHÁO DE SUC ÇÃo À vÁcuo, DE CARRADÀ

UNIDÀDE QUÀNTIDADI_l--
200

350

3

4

5

aIt
do

ee
3.4

LIMPEZA DO EOSSÀO LOCÀLIZADO NO MATADOURO PÚBI ICO MUNICIPAL. COM CAMINHÁO DE CARRÀDA

sucÇÀo À vÁcuo, coM cÀPÀcrDADE MINrMA ÀPRÀ 9.000 LrrRos.
LocAÇÃo DE BANHEIRos ouÍMICos PARA 'IPCD), El'4 ÔTrMo EsrADo oE coNSERvAÇÀo. DIARIA

r,oceÇÁo or iÁllgrrRos ouÍMrcos srÀNDÀRD, EM ÓTrMo EsrÀDo DE coNsERVÀÇÃo. D]ÁRIÀ

150

50
400

3. O.OBRrGÀÇõES DO CONTBÀTÀDO

3.l,ResponsabiIizar-se por todos os ônus e obrigações concernente§ à legislação fiscaf, civil,
tributá;ia ê trabalhista, bem como por todas as despesas e conpronissos assrmidos, a qualquer
tltul-o, pêrante sêus fotnêcedores ou telcêi!os êm razão da execuÇão do objêto contratado.
3,2.SUbstituir, arcando com aS despesas deCOrrentes, os materiais ou sêrvj-çOS que apre§êntaren

eraçôes, deteriorações, imperfeiÇÔes ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências
insttumento dê ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebinento e/ou pagamento,

,Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, §alvo mediante Prévia
xpressa autorizaÇão do Contratante.
.ü"r.rt.., durante a vigência do contrato ou outros instrumêntos hábêis, em cornpát ib i l idade
as obrigaÇões assumida§/ todês as condições dê habllitaÇão ê qualificaÇão eÍj-gidas no

pectivo p;ocêsso licitatório, apresentando ao cootlatânte os documentos necessários' sempre

solicitado.
.Emitir Nota !,isca1 correspondentê à sedê ou filiaf da empresa que aplesêntou a documentação

fase de habilitaÇão.
.Executar todas as obrigações assumidas com obselvância a melho! técnica vigente, enquadrando-

liqorosamentê, deotro dos preceitos legais, normas e especificações técnica§
respondente§.

con
res
quê

na
3.6
Sêr
cor

{.O.DO CBITÉRIO DE ÀCEÍIÀBILIDÀDE DÊ PREÇOS

{.1.Hâvendo ploposta ou lance vencêdor com valor para o respectivo itêm relacionado ac1ma, na

coluna código:
4,1.1.Com indicios que conduzan a una presunção relativa de inexeguibilidade, pelo critério
definido no Art. 48, II, da Lej- 8.666/93, em tal situação, nâo sendo possivê1 a imediata
confirmação, poderá sêr dadâ ao licitante a opoltunidade de demon§tlar a sua exequibilidade,
sendo-1hêfacultadooprazode03(três)diasúteisparacomprovaraviabilidadedospreÇos'
conforme parâmetros do mesmo Art. 48, IÍ, sob pena dê desconsidelaÇão do item'
4.2. SaIj-e;ta-se quê tais ocolrências náo desclassificam automatj-camente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondentê.
4,3.Os fances verbais serâo efetuados em unidade monetá!ia naclonal'

5.0.IIODEIO Dà PROPOSEâ

5.1.É parte integlante deste Termo de Referênciâ o modelo de proposta de prêços
podendo o licitante ap!êsentar a sua ploposta no próprio nodelo fornecido'
àevidamente preenchido, couforme faculta o instruÍrento convocatório - Anexo 0L.

correspondente,
desde que sêj a

(
GILVÀN FERREIRÂ DE LIMÀ
SECRETÁRIO



ESTÀDO DÀ
PREFEIEUR,À MTJNICIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÃo PERMÀNENTE DE LrcrrÀÇÃo

ÀI{EXO 01 ÀO TERMO DE REEERENCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCII.,L N" OAA24/2022

PROPOSTÀ

REF.: PREGÃO PRESENCTÀJ. Éo 0oo2l/2022

oBJETo: CoNTRÂTAÇÃo DE EMpREsÀ vrsÀNDo O REGISTRO DE PREÇo PARÀ DEsoBsTRUÇÃo DE TUBULÀÇÕES DE

ESGOTO, LIMPEZÃ E ÀLUGUEL DE BANHEIROS OUÍM]COS PARA ESTE MUNICIPIO'

PROPONENTE I

Plezados Sênhores,

Nos termos da licitaÇão em eplglafe, aplesentanos proposta conforme abaixo:

UNIDàDE

ESOBST DE TUB DE ESGOTO COPM CA],17 IlORA

OMBINÀDO (SUCÇÃO E HIDROJÀTO) , SENDO COM CAPACI
1

NrMÀ DE ?.ooo Í,rrRos PARÀ Ácua porÁvs!.
DE EOSSÀS DE ORÍGEM

Áo À vÁcuo, DE cAPÀc
DoMÉsrrcA, coM cÀ.t4r
IDADE MÍNIMÀ PARA 9 000

3s02

3

ÍMPEZÀ CÀRRÀDÀ

DE SUCÇ

]TROS
LIMPEZA DO FOSSÃO LOCALÍZ CARRADÀ

DE sucÇÃo À vÁcuo,
.000 rÍTRos,
MÍCOS PARÀ (PCD), EM ÓTIMO DIÁRIA

DE BÀNHE]ROS QU MICOS STANDARD, EM

srADo DE coNSERvAçÃo

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRÀZO - Iten 5.0:
PAGÀMENTO - Item 2l-. 0:

VALIDÀDE DÀ PROPOSTA - rtem 8.0

de

BL ICO
COM

150
l

4

DI

de

Rêspons ávê1

CNPJ

PREçO AOTÀ'JQUÀTÍTIDÀDE PREÇO UNIT .CODIGO D r scBrr'íaNÀÇÃo

5C

400

2oôr 
- -

\x



FOLHÀ O1lO2

ESTÀDO DÀ PÀRAIBA
PRErlIrl'RA }áUNICIPÀ! DE MOGEIRO

COMI9SÂO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

ÀlrExo rt - PSEGÁO PRESETÍCIÀL No OOO24/2O22

MODELOS DE DECLARÀÇÕES

REE.: PREGÁO PRESENCIÀL N" OOO24/2022
PRETEITURÀ MUNICTPÀL DE MOGEÍRO

3.0 - DECLARÀÇÃo de submeter-sê a todas a§ cláusulas ê

convocatório.
condiÇões do correspondênte inst rumento

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARÀÇÃO de cumprirnento do disposto no Art, ?o, Inciso xxxIIl, da cF - AIt. 2'7, Ít\ci,sa
V, da Lêi 8.666/93,

o proponente acima qualificado. sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Àrt. 70 inciso
xxlrri a" constituiçáo Eêde!a1, Lei 9,854. de 2'7 de outubro de 1999, decrara não possuir ern seu

quadro de pessoal., funcionários menoles de dêzoito anos em trabalho noturno' perigoso ou

insafubre J ,r". ...ror"" de dezêsseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a

partir de quatorze anos, Da condição de aprendiz na forma da legisl"açâo vj"gente '

2,0 - DEctÀRAÇÃo de superveniência de fato impeditj-vo no que diz re§pej-to a palticipaÇão na

IicitaÇão.

conforme exigência contida na teí 8,666/93, Alt. 32, §2o, o proponente acina qualificado' declaxa

nâo haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participaÇão
na presente licitaçáo, nâo se encontranáo em concordata ou estado falimental, estando ciênte da

obrigatoriedade de infortnar ocorrêncj-as posteriores, Ressalta, ainda, não êstar sofrendo
p.r,uiid"d" de dêclaraÇão de idoneidade no âmbito da administraÇão rederal, EstaduaI, Munj-cipal
;u do Dist!ito Fede!a1, alcando civil e crim1nalmente pê1a presente afiEnaÇão.

o proponente acina qualificado declarâ ter conhecimênto e

re"puJti.ro instrumento convocatôrio e submetêr-se as condiçóes
aceitar todas as cláusulas do
nele estipuladas.

Local e Data.

NOME /AS S ]NATURÀ/ CARGO

Rêpresentante 1ega1 do proponêntê.

OBSERVÀÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELÀBORADAS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO LICITÀNTE, QUANDO TOR O CASO

V



FAUYt A2/02
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" OOO24/2A22
PREFEÍTURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0

Local ê Data.

DECLARAÇÂo de elaboração independente de proposta.

(identificaÇão coropleta do lepresentante do licitanLe) , como replesentante devidamente
constituldo de (identificaÇáo completa do licitante ou do consórcio) , doravante denominado
(Iicitante/consórcj.o) , para fins do disposto no item 7.5.1, do Edital do Pregão Plesencia] no

ooo24/2022, dêclara, sob as penas da 1ei, em êspecial a ar.". 299 do Código Penal Brasileiro,
que I

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial \" 0AA24/2A22 foi êlaborada de
maneira indêpendente pêIo licitantê, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta o indiretamentê, informado, discutido ou recebido de qualquêr outro Participaote potência1
ou de fato do Pregão Presencial n" 0A024/2022, por qualquer: meio ou pol quafquer pessoa;

b) a lntenÇão de âpresental a proposta êlaborada para part.icipar do Pregão Presencia'I
OOO24/2022 não foi infornada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
de fato do P:regáo Prêsencial n' OOO24/2022, por qualquer meio ou por qualquêr pêssoa;

d) que o conteúdo da proposta aprêsentada
não será, no todo ou em parte, direta ou
outro participante potencial- ou de fato do
do objeEo da refer,ida licitaÇão;

ou

c) que não tentou, po! qualquer meio ou por quaLquer pessoa, i-nfluiI na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregáo Presencial n' ooa24/2a22 quanto a participa!
ou não da referida licitaÇáo;

para pa!ticipar do Pregáo Presência1 n" A0024/2022
indÍretamente, comunicado ou discutido con qualquer
Pregáo Presencial oo AAO24/2022 antes da adjudicaÇâo

ê) que o conteúdo da proposta aprêsentadâ para participação do Pregão Prêseocial ^" 00024/2022

não foi, no todo ou em partê, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefêitura Muni-cipaI de Mogeiro antes da abertura oficial das plopostas; e

f) quê está plenamente ciente do teor e da êxtensáo desta declaraÇâo e que detém plenos poderes

e informaÇôes para firmá-Ia'

NOME,/AS S INAT IRÀ,/ CARGO

Represêntante 1êgal do proponente

OBSERvÀÇÂo I

AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELÀBORÀDAS ÉM PAPEL TIMBRÀDO DO LÍCITANTE, QUÀNDO EOR O CASO'

x



ESÍÀDO DÀ
PRETEÍSUB,A MUNÍCIPÀÍ, DE MOGEIRO

coMrssÀo PERMÀNEIIIE DE LrCrrÀÇÃO

ÀNEXO III - PREGÃO PRESENCIÀI N" OOO24/2022

MODELOS DA DECLÀRÀÇÃO DE REGUI,ARIDADE - HÀBILITAçÃO

RET.: PREGÃO PRESENC]A], NA AAA24/2022
PREFETTURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1,0 - DECIÀRÂÇÁO DE REGOLARIDÀDE para habilitação previsto no Àrt. 40, Inciso VII, da Lei
t0 .520 /02 .

O proponente acima qualificado, decfara, em conformj-dadê com o disposto no Àrt' 4o, Inciso vII,
da Lei 10.520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos
no respectivo instrumento convocatório que rêge o certame acima indieado'

Local e Data.

NOME,/ASSINATURÀ/CAR6O
ReplesêntaDte legaf do proponênte.

OBSERVAÇÃO i
A DECI.ARÂÇÃO DEVERÁ SER ELABORÀDA EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, OUÀNDO EOR O CASO.

\

»



MINUTÀ DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ÀNEXO Í1/ PREGÀO PRBSENCI N" N" OOO24/2022

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PRXFEITURA MTJNICIPÀI, DE MOGEIRO

COMISSÃO PE RI'íÀNENTE DE LICITÀÇÃO

!B:RCÀ UNID. QUÀN'I.

o
sua

obsêrvadas
mediante

ÀTÀ DE REGISTRO DE PREÇOS No | . . . . /2022

Aos . . dias do mês de . . de . . ., na sede da comissão Pernanênte de Licitação da Prefeitura
Municipal de Mogeiro, Estado da Paraiba, localizada na Av. PIêsidente João Pessoa - centlo -
uogeirá - PB, nos termos da Lej- Pederal no 10.520, de 1? de Julho de 2002 e subs idiariamente a

Lei Eederal n" 8.666, de 21 de .lunho de 1993; Lei Conplemental n' 123, de 14 de Dezêrüro de

2OO6; Decreto Federal no '7,892, de 23 dê Janêiro de 2013; Decrêto Municipal no 016, de 10 de

Novêmbro de 2006; e IegislâÇão pertinente, consideradas as aItêlações posteliores das referidas
nolmas; e, ainda, conforme a classificaÇão da proposta apresentada no Pregáo Plêsencial no

oao24/2a22 que objêtiva o registro dê preÇo§ para: CoNTRATÀÇÃO DE EMPRESA VISÀNDO O REGISTRO DE

pneÇo ,orA ôosoesínuÇÃo DE TUBULÀçÕEs DE ESGoro, LÍMpEzÀ E ALUGUEL DE BANHETRoS ouÍMrcos PÀxÀ

ESTE MUNICIPIO; resolve registrar o preqo nos seguintes têrmos:

órgão e/ou entidade integlante da prêsente Ata de Registro de PreÇosi PREFEITURÂ MUNICIPÀL DE

MOGEIRo - CNPJ no 08.866.501/0001-67.

VENCEDOR

CNPJ:
IIEM P, TOTÀI

E sPEc rEr cÀÇÂo

Pela Prefêitura Municipal- de Mogej-ro, que tarbém é

administraÇâo e controle desta Ata, representada pela
respêctivo orçamenlo Programá.

toaÀL

CIáÚSqÍ.À PRIUEIRÀ - DÀ lIÀIIDÀDE DOS PREçOS:

A referida Ata de Registlo de PreÇos terá a vigência de 12 (doze) meses, considêrados da data
de publicação de §eu extxato na imprensa oficial.

AexistênciadepreÇosregistradosnãoobrigaaPrefeituraMunicipaldeMogei!ofirmar
contrataÇões oriuodas do Sistema dê Regist!o dê Preços ou nos quantitativos e§timados,
facultando-se a lealj-zação de licitaÇão espêcÍfica para aquisiÇão Pretendida, assegurada
plefêrência ao fornecedor registrado em iguaLdade de condiÇÔes, sem que caiba dirêito a lecurso
ou indênj.zaÇâo.

CIÁUSUIÀ SEq,NDÀ - DÀ IXULIZÀÇÃO DÀ ÀTÀ DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação dâ contratação do objêto rêgistrêdo decorrênte dêsta Ata'
formalizada através da respectiva ordem de selviço, serão ob§êrvadas as c1áusulas
constantes do Edital dê licitação que a plêcedeu, modalidade Pregão Presencial no

parte iotegrante do presente instrumento de cÔmpromisso ' À Prêsente Àta de Regi"stro
durante sua vigência poderá sêr utilizada:

devidamente
e condlÇôes
00a24/2022,
de PrêÇos,

Por órgãos ou entj-dadês da administraÇáo púb]j-ca,
no OOO24/2A22, que fizerem adêsão a êsta Ata,
gerenciador.

órgão gêrenciador rêsponsávêl pê1a
estrutura orgaolzacional definida no

as disposiÇôes do Prêgão Presencial
a consulta ê a ânuênciâ do órgão

crÁusulÀ rERcErRÀ - DÀs DrsPosrçõEs GERAÍS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presêncial no

proposta vencêdora do refêrido cêltamê:

Itêm (s ) :

Val-or; R$

Item (s ) :

valor: RS

cráustrr,.l euÀRTÀ - Do FoRo

OOO24/2022 e seus anexos, e a seguinte

P.UNIT.

I

V



pala dirimir as questões decorxentes da utilizaÇão da presente Ata, fica eleito o Eoro da Comarca
dê Itabaiana.

I



ESTÀDO DÀ PÀ8,ÀIBÀ
PREEEITURÀ MUNICIPÀI, DE MOGEIRO

COIfiSSÂO PERMÀNENTE DE LICITÀçÀO

ÀNEXO V - PREGÀO PRESEÀICIA! No 00024/2022

MINUTA DO CONTRÀTO

PREGÃO PRESENCIAÍ, NO OOO24/2022
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" PP OOO24/2A22

colrrRATo No: ..../,.,-cPL

simplêsmente CONTRÀTADO.
rêgerá pelas cIáusulas e

decidiram
condiçôes

Pelo presente instruüento de contrato, de um -Iado Plefeitura Municipal dê Mogeiro - Av.
Presidente João Pessoa, 4? - Centro - Mogêiro - PB, CNPJ n' 08'866'501,/0001-67, neste ato
representada pelo prefei.to Antonj.o José Fêrreira, Brâsileira, Solteiro, Emp!êsario, residentê e

domiciliado na sitio Pintado de cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPE n' 840.199.644-91,
Cârtêi!a de Idêntidade n' 3360118 SSPPA, doravante simplêsmêntê CONTRÀTANTE, e do orltro lado

. ., CNPJ no . .. . . . ' . ., neste ato lepresentado
por
CPE
a§

lesidente e domiciliado oâ ...., .

Carteila de Identidade n'
partes contratantes as§inar o plesente contrato,

dorâvante
o qual se

sêguintes:

cúusl,IÀ PRI!..EIRA - DOS 8INDÀMENÍOS :

Este contrato decorre da licitaÇáo nodalidade Pregáo PresênciaL o" AAA24/2022, processada nos

termos da Lei Eederal n. 10,520, de 1? dê Julho de 2002 e subsidiariamentê a Lei Eedêral no

8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n'123, de 14 de DezêIIüro de 2006; Decreto
Federal no'1 .8g2, de 23 dê Janêiro de 2013; Dêcreto Municipal o'016, dê 10 dê Novetiblo dê 2006;
ê legislaÇâo pertinênte, consideradas as alteiaçôes posteriores da§ referidas normas,

CIJ(USUÍÀ SEGUNDÀ - DO OBJETO:
o presente contrato tem por objeto: coNTRÀTÀÇÃo

DESOBSTRUÇAO DE TUBULÀÇÔES DE ESGOTO, LIMPEZA
MUNICIPIO.

DE EMPRESÀ VISANDO O REGISTRO DE PREÇO

E ALUGÚEL DE BANHEIROS QUÍMlCOS PARÀ
PARÀ

O serviço deverá ser executado riqorosamente de acordo com as condições expressas neste
instrumênto, proposta apresentada, e§pecificâções técnicas correspondentes, plocesso de

licitaçáo modalidade pregão Presencial tlo OAO24/2022 e instruções do Contratante, documentos
essês que ficam fazendo partes integrantê§ do presente contrato, indêpêndente dê tlanscliÇão; ê

sob o regi.me de tarefa.

cÍÁusu!À TERCETRA - DO l/AroR Ê PREÇOS;

o valor total dêste contrato, a base do preÇo proposto, é de R$

CLÀI'S(,I.À QUÀRTÀ - DO REÀ,JUSTÀÀ{ENEO EU SENTIDO ESTR:8O:
os pr:eços contratados sáo fixos e lrrêajustáveis no prazo dê um ano'
Deniro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado/ os prêços poderão

sofrer reajuste após o interregno dê um âno, na mesma proporÇáo da varlâÇâo verificada no IPCA-

fBGEacumulado,tomando-sepolbaseonêsdeaprêsentaÇãodalêspectivaproposta,exclusivamentê
para âs obrigaÇões iniciadâs ê concluidas após a ocorrência da anualidade'
Nos reajustes subsêquentes ao prj-meiro, o intêIIegno mlnimo dê um anÔ sêrá contado a paltir dos

efêitos financeiros do úItimo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgaçâo do índice dê reajustamento, o contratante pagará ao contlatado
a importância calculada P
tão l-ogo seja divulgado o
cálcuIo refêrente ao .eajustamênto de p
Nas aferiÇôês finais, o indice utilizad

el-a úttima variaÇáo conhecida, liquldando a diferenÇa correspondentê
lndice definitivo. Eica o Contratado obr:iqÍado a aprêsentar mêmôria de

reÇos do valor remanêscente, semPre que este ocorrer.
o para reajuste será, obrigatoriamentê, o deflnitivo.

caEo o lndicê estabêl'ecido parâ rêaiustam ento vênha a ser extinto ou de qualquer forma não possa

mais se! utilizado, será adotado, em substituiÇâo, o que viel a ser determinado pefa Iegi ção

êntão em vigor.
Na ausênciJ de prêvisáo fegal quanto ao Índice substituto, as partes ê1egerãô novo í
oficial, para reajustamento do preÇo do valor lêmanescênte. po! meio de temo aditivo'
O leajuste pode!á ser reafi.zado por apostilamento.

1

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM A PENFEITURÀ MÚNICIPAL DE

MOGEÍRO E ., PARÀ EXECÚÇÃO DE SERVIÇO CONEORME DISCRI!"IINADO
NÊSTE ]NSTRUMENTO NA EORI,ÍA ABA]XO:



cúusl,IÀ eurNEÀ - DÀ DorÀçÃo:
Às despêsas correrão por conta da sequinte dotação, coostante do orÇameôto v.igente:
Recursos Prôprios do Municlpio de Mogeiro: LEI MUNICIPÀL 358/2021 02,020-SEC.DE ÀDMTNISTRÀCAO E

PI.ANEJAMENTO O2A2O.O4.I22.2AO3.2006 - MÀNUTENCAO DAS ATIVIDADES DÀ SEC DE ADM E PI,ANEJA}4 02.O3O-
SEC.DE EDUCÀCÀO, CULTUFÂ, ESP. LÃZER E TUR]SMO 02030.12.I22.20A6.2948 - MÀNUTENÇÃO DÀ

SEC.EDUcAÇÃo,cuLT,EsP,LAZER E TURTSM 02.040-sEc. MUNTcTPAÍ, DE SAUDE ,/ FMS 02040.10.122.aal4.2924
. MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.OSO-SEC.DE ACAO SOCIAL ,/ TMÀS 02.07O.
SEC.AGRTC,,METO ÀMBTENTE, pESCA E PECU 02070.L7,544.2010.2098 - MÀNUT. E TTMPEZA DE RESERVÂTORTOS

DE AGUA 02.O8O SEC.DE INDUST. COMERCIO E INERÀ ESTRUTURÀ 02080.75.452.2A09.2073 _ MÀNUTENCAO

AT]VIDÀDES ADMTNISTRÀTIVÀS DA SBINERÀ 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA

CLi{USuI,À SEXTÀ - DO PÀGITüENTO:

O pagarento sêrá efetuado mêdiante processo regular e en observância às normas e procêd.imentos
adotados pêto Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrêr no prazo de trinta dias, contadoa
do pêríodo de adimpfêmênto.

cIÁUs(TÂ sÉI À - DOS PRÀZOS E DÀ VIGÊNCIA:
Os prazos máximos de inlcio dê etapas dê execuÇão e de conclusão do objeto ola
adnitem prorrogaÇão nas condiÇôes e hipótesês prevista§ no Art. 57, § 1', da Lêi
abaixo indicados e serão considerados da ernissâo dâ ordem de ServiÇo:
a - Inicio: 3 (três) dias;
b - Conclusão: 12 (doze) meses.
A vigência do presente contrato será dêterminada: 12 (doze) mê§es, considerada
assi.natura; podendo sêr prorrogada nos ternos do Àrt' 57, da Lei 8.666/93.

contratador que
8.666l93, estâo

da data de sua

cu(u$,rÀ orràr/À - Dàs oBRÍeAÇõEs Do CoNIRAEÀIÚTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a execuÇão do serviço efetivamente realizado, de acôrdo com as
respectivas cláu§ulas do presente contrêto;
b - ploporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel êxecuÇáo do sêrviço
contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irreqularidade encontrada quanto à gualidade do
sêrviço, exercendo a mais ampla e complêta fiscalizaÇão, o que nâo exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Dêsignar representantes com atribuiçôes de Gestor e Eiscal dêste contrato, nos termos da

nor1na vigente, especialmênte pala acompanhar ê fiscalizar a sua execuçáo. respeclivamente,
pêrmitj-da a contrataÇâo de terceiros para assistência e subsldio de infgrmaçôes pêrtinentea a

êssas atiibuições.

CIÁUSUTÀ NONÀ - DÀS OBRIGÀÇõES DO CONIRATÀDO:
a - Executar devidamênte o selviÇo descrito na Cláusula corlespondênte do presente contlato,
dentro dos melhores parârnetros de qualidade estabelêcidos para o ramo de atividadê lêlacionada
ao obieto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçôes concêrnentês à legislaÇáo fiscal, civi1,
tributár:ia e trabafhista, bem como por todas as de§pesas e compromissos assu.'nidos, a qualquer
tltulo, perante seus fornêcedores ou têrceiros êm razão da execuÇão do obieto contratado,
c - Manter prêposto Çapacitado ê idôneo, acelto pelo Cootratante, quando dâ execuÇáô do contaato,
que o represeote integrafmênte en todos os seus atos;
d - p.i.itir e fêcilitar ê fisca.lizaÇáo do Contratantê devendo prestar os informês e

êsclarec imentos sollcirados ;
e - Será responsáveI pelos danos causados diretamente ao CoDtratante ou a telceiros, decorrêntes
de sua culpa ou dol.o na êxecuçáo do contrato, não excfui.ndo ou reduzindo essa rêsponsabilj-dade
a fiscalj.zaÇâo ou o acompanhamênto Pelo órgão intêressado;
f - Não cêder, transferlr ou subcontratar, no todo ou en palte, o objeto deste instrumento. sem

o êonhecimento e a dêvida autorização êxpxessa do CoDtratantei
g - Mantêr, durante a vigência do contrato, em conpatibilidadê com as obrigaçÕês assumidas,
iodas as condiÇões de habititação e qualificaÇão êxj.gidas no respêctj-vo plocêsso licitatório,
apresentândo ao Contratante os documentos nêcessários, semprê que solicitado'

cLfursu!,À DÉcr!{A - DÀ ÀrrERAÇÃo E REscrsáo:
Este contrato poderá ser alterado com a dêvida justificativa, unilaterafrnente pelo Contratante
ou por acordo ent!e as partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e será rescindido, de pleno
airàito, confoEne o disposto nos Àrts. '71, '78 e 79, todos da Lei 8'666/93'
o Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmâs condiÇôe5 contlatuais, os acréscimos ou

supressôês que se fizêrem nos serviÇos, até o rêspectivo limitê fixado no Alt. 65, § 1' da Lei
g,à66/93. Nenhum acréscimo ou supressáô poderá êxceder o limite estabefecido. salvo as supressÔes
resultanLês de acoldo cêIêbrado êntre Ôs contratantes'

C"]iUSUI,À DÉCTMÀ PBI!,@IRÀ - DO RECEBIr.IENTO:
Executado o presente contrato e observadâs
os procedimentos e prazos pâra recebêr o

caso, às disposiÇõês dos Arts. 73 a ?6, da

CIJ{USULÀ DÉCD'À SE@'I{DÀ - DÀS PENÀUDÀDES:
À recusa injusta em deixar de cu.nPrir as
Contratado, garantida a prévia dêfesa, às

as condições de adimplemento das obrigações pact da
seu objeto pelo Contratantê obedecerão, confo
Lei I .666 / 93.

obrigações assrmidas e preceitos legais,
seguintes penalidades previstas nos Àrts

sujeitará o
86 e 87, da



Lei 8.666/93t a - advertência; b - nulta de morô de 0.58 (zero virgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execuçâo do objeto ora
contratado; c - mul-ta dê 1OE (dez por cento) sobrê o valor contratado Pe]-a inexecuçáo total ou
parcial do contrato; d - simultaneamente, quatquer das penalidades cabiveis fundêmêntadas na
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
Se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for rêcolhido no p!âzo de 15 dias após a comunicação
ao contratado, será êutomaticamêntê descontado da primêi!a parcela do pagamento a que o

contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por: cênto) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judiciaLmente.

cu(usul.À DÉcDa rERcErRÀ - DÀ coMPENsÀÇão FÍNÀNCÊÍRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagaroento nos termos deste instrumento, e desde que o Contlatado
não tenha concorrido dê alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamênto até a dâta colrespondentê ao efetivo pagâmento
da parcela. Os encargos moratórios devidos êm razão do atraso no paqamento seráo calculados com

utitização da seguinte f ór.tu1a: EM = N'VP x T, ondê: EM = encâIgos moratóriosi N = númelo de

dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valol da parcefa a

ser paqa; e r = Índice de conpensaÇâo financeira, assim apurado: r: (Tx + 100) i- 365, sendo Tx

= petcêntua1 do IpCA-IBGE acumufado nos úItimos doze mesês ou, na sua fa1ta, tnt novo indice
adàtado pelo Governo fedêraI que o substitua. Na hipótese do rêferido índicê estabelecido para
a compensação financeira vênha a ser extinto ou de qualquer forna náo possa mais sêr utilizado,
será adotado, em substituiÇão, o que viêr a ser determioado pê14 legislaÇão êntão em vigoI.

crÁusI,IÂ DÉcnaÀ QuÀRTÀ - Do FrrRo:
para dirimir as questóes dêcorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

E, por êstarem de pleno acordo, foi favrado o

assinado pelas partes e por duas têstêmunhas.

TESTEMUNItAS

presente contrato em 02(duas) vias, qual vai

de

PELO CONTBÀTÀDO

Mogeiro - PB, ... de

PELO CONIRÀTANTE

I


