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O órgáo Reatizador do Certame acima quallficado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-67, doravantê
dênouinado silplesEênte ORC, torna público para conhecimênto de quantos possam intêressar que
fará ]]eafizar através do Pregoeiro oficial assessorado por sua Equipê de Apoio, as 08:30 horas
do dia 14 de Junho de 2A22 no endereÇo acima indicâdo, licitação na modalidadê Pregão Presencial
n" AOO25/2A22, tipo menor: preÇo, e sob o regime de tarefa; tudo de acordo con este instrumento
e êm obser:vância a T,ei Fêdera1 n' 10,520, dê 17 dê Julho dê 2002 ê subsidiariamente a Lêi Federal
n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lêi Compfementar n'123, de 14 de DezêÍüro de 2006; Decreto
Municipal n" 016, de 10 de Novêíüro de 2006; e legislaÇão pertinente, considêradas as altelaÇões
posteriôrês dês referidas normas; conformê os crj-térios e procedimentos a seguir dêfinidos,
objetivando obter a melhor proposta para: coNTRÂTAÇÃo DE EMPRESA DO RÀMO PARÀ EORNECIMENTO DE

PEÇAS E ExECUÇÀo DE SERVIÇoS PARÀ EROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO.

1.O.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da prêsente licitaÇâo: CoNTRÀTÃÇÃO DE EMPRESA DÔ RÀMO PABÀ EORNECIMENTO DE

PEÇAS E EXECUÇÃO DE SERV]ÇOS PÀRA EROTÀ DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESÀDAS DESTE MUN]CIPTO.

1.2.As espêcificaÇôes do objeto ora licitado, encontram-sê devidamente detalhadas no
corrêspondente Termo de Refêrência - Ànêxo I dêste Instrumênto.
1.3.À contrataÇão acima descrita, quê será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificações téCnicas e informaçôes Complementalês que o acompanham, quando for o CaSO,
justifica-sê: pela necêssidade da dêvida efetivaÇão de servlço para suprir dêmanda especlfica -
ôourn-araçÃo DE EMPRESA Do RÀMo pARÀ EoRNECTMENTo DE pEçAs E ExECUÇÃo DB sERVrÇos PAIA FRorA DE

vEÍcULoS E MÁOUÍNAS pEsADAs DESTE MUNICIPIo , consj"derada oportuna e imprescindivel, bem como

refevante mêdida dê interessê público; ê ainda, pela necessÍdadê dê desenvôIvimênto de aÇõês

continuadas para a promoÇâo de atividades pertinentes, vlsando à maximização dos recursos em

relaÇão aos ob-ietivos programados, obsêrvadas as diretrizês e metas dêfinldas nâs ferramêntâs
dê planejamênto aprovadas.
1,4.Sa1ienta-se que na referida contrataÇão, não será concedido o tratamento difêrenciado ê

simplificado pata as Mictoêmpresas e Empresas dê Pequeno Porte, nos termos das di-sposiÇões
contidas nos Arts. 41 e 48, da Lei Complementar n" 123/2006, pol estarem plesentês, as

s imultaneamentê, as situaÇões previstas nos incisos 1Í e III, do Àrt' 49, do mesmo

lega1. Eica, no entanto, assegurado a MÉ e EPP o tratamênto difeiênciado e simpllficadÔ
nos demais Àrtigos do capítulo v, Seção r, da Lêi ^", 123/a6.
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2,1.Os envelopes contendo a documentaÇão relativa à propo§ta de preÇos e a habilitaÇáo p

execução do objeto desta licitaÇão, dêverão ser entregues ao Pregoeiro até as 08:30 hÔias do

2.O.DO LOCÀT E DÀEÀ E DÀ IMPT'CNÀÇÃO DO EDITÀT
ra

dia 14 de Junho de 2022, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo

loca1, data e horário será realizada a sêssão púb1ica par:a abertura dos rêfêridos envefopês.
2.2.Infoimaçõês ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais
de expêdiênte: das O8:OO as 12t0A horas' E-mail:
l-icltacaomogei ro0uof . com. br/compras . cotêcoes ! outlook. com.
2.3.euafquêr pessoa - cidadão ou licitante - poderá solicitar esclarecimêntos, prôvidências ou

impugnar o ato convocatório dêste certamê, se manifestada por escrito e dirigida aô Prêgoeiro,
até 02 (dois) dias útêis antes da data fixada para recebimento das plopostas.
2.4.Cabetá ao pregoeiro, auxiliado pêlos sêtores responsáveis pela êlaboraÇão dêste ato
convocatório e §eus anexos, decidir sobre a pêtiÇão no prazo de até 24 (vinte e quâtIo) horas,
considerado da datâ em quê foi devidamênte recêbido o pêdido.
2.5,Â respêctiva pet.ição será âpresentadâ da seguinte forma:
2 . 5. 1 . protocolizando o original, nos horários de expêdiente acima .indicados, exclusivamentê no

sêguj-nte endêreço: Av' Presidênte Joâo Pessoa. 47 - Centro - Mogêiro - PB'

EDITAÍ., - Licitação
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.DOs ELE!!EI(!OS PÀRA LrCrEÀÇÃO

.Ãos participantes, serão fornecidos o§ seguintes efementÔs:

.1.ANÊXO T . TERMO DE REEERÊNCIÀ - ESPECIEICAÇÕES;

.2.ANEXO 1.1 - MODELOS DE DECLÀRAÇÔES;

.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARÍDADE _ HÀBILITAÇÁO;

. .ÀNEXO IV _ MINUTA DO CONTRÀTO.

.À obtenÇão do Edital poderá ser fêita da seguinte forma:

.1.Junto ao Prêgoêiro: gratuitamente; e

.2,Pe1ôs sites: www,mogeiro.pb'gov.bi/ficitacôêsi !.rww. tce ' pb. gov. br

{.0.DO SUPORÍE I,EGÀI
4.1.Esta licitaÇão reger-se-á pela Lei Eêderal no 10.520, de 17 de JulhÔ de 20a2 e

subs idiariamênte a Lêi Eederal n'8.666, dê 21 de Junho de 1993i Lei Complêmêntar n'123, de 14

de Dezenbro de 2006; Decreto Municipal n' 016, de 10 dê Novembro de 2006; e IegislaÇão pertinente,
consider:adas as aItêrações postêriores dâs referidas normas; que ficam fazêndo partes integrantes
deste instrr.mento, independêntê de transcriÇão.

5.0.DO PRAZO E DOTÀÇÀO

5.1.O prazo náximo para a execuÇáo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidâdes do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e sêrá considêrado a partir da assinatrJra do CÔntaato:

Início: Tmêdiato,
Conclusâo: 12 (doze) meses.

5.2.O serviÇo será executado de acordo com as espêcificações dêfinidas no corrêspondente Termo

de Refêrêncial, anexo a êste instrumento.
5.3.O prazô dê vigênciâ do correspondênte contrato será detêrminado: 12 (doze) meses, considerado
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado nos têrmos do ÀIt. 57/ da Lei 8.666/93.
5.4,As despesas decorrentes do objeto destê certame. correrâo por conta da seguinte dotaÇâo:
Recursos próprios do Municipio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 358/2A21 02.01O-GÀBINETE DO PREEEITO

02.O2O_SEC.DE ADMINISTRÀCAO E PLANEJAMENTO 02.O3O SEC.DE EDUCACAO. CULTÚBA, ESP. LÀZER E TURISMO

02030.12.361.1003.2013 - MANUTENCAO DAS ÀTIVÍDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 02.O4O'SEC. MUNICIPAL

DE SAUDE / FMs 02.O4o-sEc. MUNICIPAL DE SÀUDE / E.MS 02.OsO-SEC.DE ÀCAO SOCIAL / E},IAS 02.060-
SE.DE ]ND.COM.COMPRÂS E TRÀNSPORTES 02.O7O_SEC.AGRIC.,MEIO ÀMBIENTE, PESCÀ E PECU 02.O8O_SEC.DE

INDUST. COMERCIO E INFRÀ ESTRUTURÂ 3.3.90.39.00.00 OÜTROS SERV.DE TERC.PESSOA JUR]DICA
3.3. 90.30. OO. OO MATERIAL DE CONSUMO

5.0.DÀS CONDrÇôES DE PÀRr r CÍ PAÇÃO

6,1.Os proponentes quê desejarem participar deste certame deverão entregar ao Prêgoeiro doís
ênvelop;s iechados indicando, respectivamente, PROPoSTA DE PREÇOS ê DoCUMENTAÇÃo, devidamênte
identificados, acompanhados da respêctiva dêc1aração dê cumprimento dos requisitos de

habilitação/ nos temos deflnidos neste instru-'nento convocatório.
6.2.A participação nêste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microêmpresas,
Empresas de Pequeno Porte ê Equiparados, nos têrmos da lêgis1ação vigente.
6,3,Nâo pode!âo participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, êmprêsas
estrangeiras que nâo funcionêm no país, nem aquêles que tênham sido dêclarados inidôneos para
licitar ou contratar côm a Adminístração Públicê ou que êstejam cumprindo a sanÇâo de suspensão
do direito de licitar e contratar com o oRC.
6.4.Os licitantês que dêsejarem ênviar seus ênvelopes Propostâ dê PreÇos ê DocuaentaÇão via
postal - com Aviso de Recêbimento AR ', deverão remetê-los em tempo hábil- ao endêrêÇo constaôtê
ào preànbu1o deste i-nstrumento, aos cuidados do Prêgoeiro - El-aviano Clebson Araújo. Não sendo
rigàrosamente obsêrvadas âs êxigências destê itêm, os rêspectivos ênvelopes nâo sêrão aceitos e

o licitante, portanto, dêsconsiderado para efêito de participaÇão no certamê'
6.5.Ouando observada a ocorrência da entrêga apenas dos envêlopês junto ao Pr'êgoeiro, §em a

do quepermanência dê represêntante crêdênciado na respectiva sessão públicâ, ficará subênt
o licitantê abdicou da fase dê lance§ verbai-s.
6.6.É vedada à participação em consórcio.

?.O.DA REPRESEIÍTÀÇÃO E DO CREDENCIÀMENTO
?.1.O li-citante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoêiro, quando for o caso,
através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento
lj-citatório, inctúsíve com poderes para formufaÇão de ofertas e lancês verbais. Cada licitante
credencj-ará apênas um reprêsentante que será o único admitido a intervir nas fases do certamê
na forma prevista nêste instrumênto, podendo ser substituido posteliormêote pôr outro devidamente
crêdênciado.
'1 .2.Para o crêdenciarnento develão ser aplêsenlados os seguintes documêntos:
7 . 2 . 1 . Tratando-sê do represêntante leqa1: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente registrado nô órgâo compêtente, no qual estêjam expressos seus
poderes pa.a exercer direitos e assumir obrigaÇÕês em decorrência dê taf investidura;
, .2 . 2 . Tratando-sê dê procurador: a procuraÇão por instrumento púbfico ou particular da qual
coostem os necessários poderes para formular vêrbalmente lances, oeqociar preÇos, fiüüar
declarações, dêslstir ôu apresentâr as rêzõês dê recursÔ ê praticar todos os dêmais atos
pertiíêntes ao cêrtamê; acompânhâda do corrêspondêntê instrumento de constituiÇâo da emprêsê,
quando for o caso, que comprove os poderes do mandantê para a outorga. Na hipótêse de proculaÇão
ieja particular dewerá ger rêconh6cidâ a firdà êtú cartório do resPêctiwo signatário.



7.2.3.O representante legal e o plocurador dêvêrão identificar-se âprêsêntando documento oficial
que contenha foto.
7.3.Dstes docrmentos deverão ser êntregues ao Pregoeiro - antes do inlcio da sessão pública -
em original, por qualquer processo de cópia autênticada por caltóiio competente, pê1o Pregoê1ro
ou membro da Equipe de ÀPoio.
?.4.A não apresentaÇáo ou ainda a incorreÇão insanáve1 de qualquer dos documêntos de

credênciamentô irnpedirá a palticipação ativa do reprêsentante do ficitante no prêsente cêrtamê.
Esta ocorrência náo inabilitará sl]mariamênte o concorrente, apenas pêrdêrá o direito a

manifestaa-se nas correspondentes fasês do processo licitatório. Para tanto, o Pregôeiro recêbêrá
legularmente do referido concorrente seus envelopês, declaraÇõe§ e outros elêmentos nêcêssálios
à participaçâo no cêrtarne, desde que apresentados na forma dêfinida neste instrumênto.
f.5.No momento de abertura da sessão púb1ica, cada Iicitante, por intêrmédio do sêu rêplesêntante
devidamente credenciado entxegará ao Prêgoe1lo, em sêparado de quafquer dos ênvelopes, a seguinte
documentaçâo :

7 . 5 . 1 , DêclaraÇâo de EfaboraÇáo Indêpendentê de Proposta - Anexo II'
?,5.2.Dec1aração dando ciência de que cumple plenanente os requisitos de habilitaÇão, conforme
modêlo - Ànêxo IIÍ; e
f , 5. 3 . ComprovaÇão de que o licitante se enquadlâ nos têrmos dÔ À!t. 3o da Ler 123/a6' se for o

ca"o, serrdo considerado micloempresa ou emprêsa de pequeno porte e recebendo, portanto'
tratamênto diferenciado e sinptificaodo na forma definida pêLa l-egislação vigênte. Tal
complovaÇão poderá ser fêiLa através da apresentaçáo dê qualquêr um dos seguintês docuhêntos, a

critério do ficitaotei a) declaração explessa formalmente assinada por profissiÔna1 da áIea
contábi1, devidamente habj.litado; b) certidâo sj-mplificada emitida pela junta comer:cia1 da sede

do Iicitantê ou equivalente, na forma da IegislaÇão pertinente. A ausência da rêfêrida declaraÇáo
ou certidão simplificaaa, apenas neste caso pa!a coürprovaÇáo do enquadlamento na fo',na da

feqislaÇão vigeoie, não é suiiciente motivo para a inabilitaÇão do licitantê, apênas pêrderá,
du;ante o presênte ceÍtane, o direito ao tratanento diferenciado ê simPlificado dispensado a ME

ou EPP, pr:evistos na Lei 123106:
?.5.3.i.ô pregoej.lo poderá promover diligência, na forma do Art. 43, § 3o, da Lêi 8.666/93,
destinada a esclarecer se o Iicitante é, de fato e de direito. considerado microemprêsa ou

êmpresa dê Pequeno Porte.
l'6.ouandooseDvê]opesPropostadePreÇoseDocumentaçãofolêmenviadosviaPostal.a
documentaÇão rel-acionada noS itêns '7.5,1, '7.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope

Proposta de PreÇos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPOSTÀ DE PREÇOS _ PREGÃO PRESENCÍAL N". OOO25/2022

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

o ENVELOPE PROPoSTÀ DE PREÇoS deverá contêr os seguintes êlênentos:

8.0.DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

8.1.4 propostâ devêrá sel aplêsêntada em

seguintes indj-caÇôes no anvêrso:

proporcionalidade, bem como na multiplicaÇão
8.8.À oão indicaÇáo na proposta dos prazos
ou dê sua validadê, ficará subentend
ato convocatório e, po!tanto, serão c
exigênciãs não sendo suficiente moti
8,9.É facultado ao licitante, aprêse
que êstêja dêvidamente preênchido '

01(uma) via, dêntro de envêlope lacrado, contêndo as

sta feita pelo Prêgoeiro e sua Equipe de Àpoio,
unidade dê medida utilizada, observada a devj-da

e/ou soma de valores, prevafecerá o valor corrlgido'
de ênt rega ou êxecuçáo, das condiÇÕês dê pagamento

ido quê o l icitan te acêitou integralmente as di§posiÇôes do

onsideradas as dê terminaÇóês nelê contidas para as referidas
vo para a desclassificação da proposta'

S.2.PropostaetaboradaenconsonânciaconasespêcificaÇóescon§tantesdesteinstrumêntoeseus
elemêntos - Anexo I -, en papel tj.nbrado da empresa, quando for o caso' assinada por seu

replesentante legaI, conte;d; no correspondente itêm cotado: discriminaÇão e outras

caracteristicassenecessário,quantidadeevaloresunitárioetotalexpressosemalgallsmos.
g.3.se!á cotado um único preço pára cada item, com a utilizaÇáo de duas casâs decimais. ÍndicaÇão

em conttário está suieita a correçâo observando-se os §eguj-ntea critérios:
8.3.1.fafta de dlgito§: serão acrescidos zêros;
g.3.2.Excêsso de dlqitos: sendo o pri.meiro digito excêdente menor que 5, todo o excesso será

suprirniao, caso contrário haverá o árredondamento do diqito anterior para mais e os dêmais itens
êxcedentes suPiimj-dos'
á.a.a etopo"ti deverá ser redigida em 1íngua portuguesa ê em moeda nacional' elabolada com

claleza, sem alternativas. rasu;s, emendas e/ou entrelinhas. suas fo1has rubricadas e a ú1tima

datada e assinada p.ro ,e"pànua.rul, con j-ndicação: do valor total da proposta em argarismos,

dos prazos de entrega ou execução, das condiçÔe§ de pagahento' da suâ validadê.que não podexá

sêr inferior a 60 dias, e outrás informaÇôes e observaÇões pertinentes que o licitante julgar

necêssárias.
S.5.ExistindodiscrêpânciaentreopreÇounitárioeovalortotal,resultadodanultiplicação
do preÇo unitário peia quantidade, o preÇo unitário prevalecêrá'
g.6,Eica êstabêlecido que havendo divergência de prêÇos uôitários para um mesmo produto ou

serviço, prevalecerá o dê menor valor'
8.?.No caso de alteraÇáo necêssária da propo
deco!rênte exclusivanêote dê incorreçôes na

ntar a proposta no próprio modefo folnêcido pêIo o desde



8.1O.Nas licitaÇões para aquisição dê mercadorias o participante indicará a oriqem dos produtos
ofertados, A eventual falta da rêfêrida indicação não dêsclasslficârá o licitantê.
8.11.Sêrá desclêssificada a proposta quê dêixar de atênder as disposições destê instrumento.
B.12.Eica facultado ao licitante a aprêsentaÇão da proposta tarüém en midia, ou seja, em cD ou
PENDR]VE.

PREEEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

DOCUMENTÀÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO.
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

aaa2s / 2a22

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos

9.2 . PESSOA JURÍDICÀ:
9.2,L.Ptova de inscriÇão no Cadastro Nacionaf de Pêssoa Jurídica - CNPJ.
g.2,2.ptava de inscLiÇâo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede do
licitênte,
9.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamentê registrador em se

tratando de soclêdades conêrciais, e, no caso de sociêdadês por açõês, acompanhado dê documentos
dê e1e1Ção dê seus adninistradorês. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada dê prova de diretoria em êxercicio. Decreto de autorização, ero se tratando de empresa
ou sociedade estrangêira em funcionamento no País, ê ato de registro ou autolizaÇão para
funcionamento êxpedido pel-o órgão competente, quando a atividade assim o êxigir. Registro
comercial, no caso de empresa individual. Estas exiqências não se êplicam ao licitante quê,
quando da êtapê de credênciamento no certame, já tenha aprêsentado de folmê regular nôs têrmos
do prêsentê instrumênto convocatório, a referida documentaçáo solicitada neste subitêm.
9.2.4.8a1anÇo patrimonial e dêmonstraÇÕes contábeis do ú1timo êxercício social, já exlgíveis e

apresentados na forma dâ fêi, com indicêÇão das páginas corrêspondentes do livro diário em que
o mesmo se encontra, bêm como apresentaÇão dos competentes telnos de abêrtura e encelramênto,
assinados por profissional habilitado ê devidamênte registr.ados na junta comercial competente,
vêdada a sua substituiÇão por balancetês ou balanÇos provisórios. Tratando se de empresa
constituida há mênos de i.m ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu
primeiro ano de existência no prazo ]êqa], poderá aprêsêntar o Balaço de Abertura assinado por
profissional habilitado e dêvldamente registrado na junta comercial compêtêntê,
9.2.5.Regularidade para com a Eazenda Eêderal Certidão Negativa de Débito§ RêLâtivos aos
Tiibutos Fedêrais e à Dívidâ Ativa da União'
9.2.6.Certidôês negativas das !'azendas Estadual e Municipal dê sede do ficitantê, ou outro
equivâlente, nô forma da Iei.
9. 2 , 7 . ComprovaÇão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - EGTS,

apresentando o respectivo Certificado de Regrularidade fornecida pela Caixa EconÔmica Fedêral.
9.2,B.prova de inêxistência de débitos inadimplidos perantê a Justiça do Traba1ho. mediante a

apresentaÇâo de Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
consolidaÇão das Lêis do Trabafho, aprovada pelo Decleto-Lei ^" 5.452t de 1' de naio de 1943.
9 . 2 . 9 . DectaiaÇão do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7o. Inciso xxxIII, da
ConstituiÇâo Eederal - Axt. 2'7, Inciso V, da Lei 8.666193; de superveniência de fato impeditivo
no que diz respeito à partlcipaÇão na licitaÇão; e dê submêtêl-se a todas âs cláusula§ e

condiÇões do prêsente instrl-úlento convocatório, conformê modelo - Anexo IT.
9.2.1O.Certidão negativa de fatência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
lic.itante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
9.2.11.ComprovaÇão dê cêpacidadê dê desempênho anterior satisfatório, dê atividadê igual ou
assêmefhada ao objeto da licitaÇão, fêita através de atestado fornêcido por pêssoa jurídlca de
direito público ou privado,
9.2.12.A1"vatâ dê focalizaÇáo e funcionamento ê/ou dêc1aração da Prêfêitura do loca1 da sedê da
Firma, infomando que a mesma funciona no enderêÇo menclonado nos docrl'nentos.

9.3.Os documentos dê Habilitaçâo dêverão ser organizados na orden descrita neste instrumento,
precedidôs por um índicê correspondenlê, podendo ser apresentados êm originaf, por quafquêr
processo de cópia autenticada por cartório competênte, pelo Prêgoêiro ou membro da Equipê de
Apoio or.1 publicaçâo em órgão dâ imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamentê
fêgivêis, sêm conter borrôês, rasuras, emendas ou êntrelinhas, dêntro do pIâzo de validadê, e

êncerrados em envelope devidamentê lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que
vi.sa facilitar os trabalhos, a ausência do referido índicê nâo inabilltará o ficitantê.
9.4.À falta de qualquer documentô êxigido, o sêu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autentlcaÇão pelo Prêgoeiro ou membro da Equipe de Apoio
ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a aprêsentaÇão dê documentos dê habilitaÇão fora
do eovefopê êspecífico, tornará o respectivo licitante inabllitado, ouando o docrlmento for
obtido via Internet sua legafidadê será comprovada nos endêrêÇos eletr.ônicos correspP\dentês .

poderá ser utilizada, a critério do Prêgtoeiro, a documêntaÇêo cadastral de fornêcedor, fo\stantê
dos arquivos do oRC, para comprovaÇão da autenticidadê de elementos apresentados pelo 1\i\ante,
quando for o caso. 

\\,.a,\

9. O.DA IIÀBILrÍÀÇÃO
9.1.Os documentos necessários à habilitaçâo dos licitantes, deveráo sêr êpresentados eÍn 01 (uma)

via, dentro de envelopê lacrado, contêndo as sêguintes indicaÇões no anverso:



10. O.DO CRTTÉRTO PÀRÀ .I'I,GÀI'ENTO
10.1,Na selêÇâo inicial das propostas para identificaçáo de quais ilão passar a fase de lances
ver:bals e na classificaÇão final, observadas as exiqências e procedimentos dêfinidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério dê mênor prêÇo apresentado para o

correspondente ítem.
10.2.Havendo lgualdade de valores entre duas ou nais propostas escritas, € após obedecido o

disposto no Àrt. 3ô, § 2., da Lêi A.666/93, a classificação inicial paIâ a fase dê lances
vêrbais, se fará através dê sorteio.
10.3.Na presentê IicitaÇâo - fase dê lances -, será assegurada como critério de desêmpate,
prêfêrêocia de contrataÇâo Para âs microemplesas e empresas de pequeno porte.
LO,4.para efeito do disposto nestê instrumento, entende-se por empate - fase de lances -, aquelas
situações ern que as propostas apresêntadas pê1as nicroempresas e êmpresas de pequêno porte sêiarn
iguais ou até 05* (cinco por cênto) supêriores aô mefhor preÇo.
10,5.Ocorrendo a situaÇão de empate - fase de fances - conforme acima definida, proceder-se-á
da seguinte forma:
L0.5.1.A microêmpresa ou empresa dê pequeno porte mais bêm classificada será convocada para
aprêsentar nova proposta no máximo dê 05 (cinco) minutos após o êncerramento dos lance§, sob
pena dê preclusáo
10.5.2,Não ocorrendo a contrataÇão dâ mlcloenprêsa ou empÍêsa de pequêno porte, na forma dÔ itern
antêrio!, sêrão convocadas as demais rêmanescentês que por venturâ sê ênquadrem na si-tuaÇáo de

êmpate acima dêfinida, na ordern dê classificação, para exerclcio do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equivalêncj"a de valores apresentados pelas microempresas e enpresas de pequêno
poxte que se encontrem no j-ntervalo estabelecido como situaÇâo de empate, será realizado sorteio
àntre étas para que se identifique aquela que prlmeiro poderá âpresentar mêIho! ofêrta.
1O.6.Na hj-pôtese de não-contratação nos termos aci-ma previstos, em que foi observâda a situaÇâo
de empate e assegurado o tratarnento difer:enciado a micloenplesa e êmplesa de pequeno porte, o

obletà licitado sêrá adjudicado em favot da proposta originalmêntê vencedora do certame.
1o'?.A situação de empate - fase de ]ances ., na forma acina definida, somente se apficará
quando a melhor oferta inj.cial não tivêr s.ido apresentada por microemplesa ou emprêsa de pequeno
porte.

sejam os preÇos ofêrêcidos

11.0.DÀ ORDEM DOS TRABÀI,HOS
11.1.Para o lecebimento dos envefopes e inÍcio dos tlabalhos será obselvada uma tolerância de

15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encer:Iado o plazo para rêcebinento dos envêlopes,
Írênhurn out!o sêrá aceito '
11.2.Declarada aberta à SeS§âo púb1ica pelo Pregoeiro, §erá efetuado o devido cledencianento
dos interessados. somênte participará ativamente da reunião um Iêplesentante de cada licitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar'
tr.:.o rrao conparêcimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivaÇáo
da reuniâo, sê;do quê, a simple; participaÇão nêste certame implica nâ total aceitaÇão de todas

as condiÇÕes estabêlecidas nêstê Instrumênto Convocatório ê sêus ênêxos'
L1.4,Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a aplesentaÇão de documentação e/ou
substituiÇão dos ênvelopes ou dê qualquer elemênto exigtido e não aprêsêntado na rêunião destinada
ao recebimento das propostas de prêÇos.
11.5.O pregoeiro reaêberá de cada rêpresentantê os enveLopes Plopo§ta de PrêÇos e DocunentaÇão

e a declarãção, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre pIênamelrtê os

requisitos de habilitaÇâo.
ll,6.posteriormente abriiá os envê1opes Propostas de PreÇos, rub!icará o seu conteúdo iuntamênte
com a sua Equipe de apoio, confeiindo-a; quanto à validade e cumprimento das exigências
constantes no instrumeoto convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a documentaÇão

neles contidas.
ll.T.prosseguindo os trabalhos, o Prêgoeiro anallsará os docurnentos e as observaÇôês polventula
formuladas ielos licitantes, dando-Ihés ciência, em segulda, da classificação inicial, indicando
aPropostademenolPrêçoeaquelasemvaloressucêssivosêsupelioresematédezporcênto,
lelativamente à de mênoNal.or] para cada itêm cotado. Entretânto, se assim julgar necessário,
poderá divulgar o resultado numa nova reunião'
11.g.Não havêndo pâra cada item licitado pelo menos três plopostas nas condições âcima dêfinidas,
serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que

11.9.8m seguida, será dado i.olcio à etap
dos .Licitantes inicialmente c.lassificados, q
valores distlntos e decrescentes, a partir do

quando convidado pelo Pregoêiro, imp
verbais para o correspondente itêm

a de apresentaÇão de lances verbaj-s pelos lepresentant
ue deverão se! fornulados de forma sucessiva,
autor da proposta dê maior preÇo. Sêráo realizad
se fizêrem necessárias. Esta etapa poderá s

ntinuidâde dos trabalhos, a crit

lica!á na exclusão do licitante apenas da êtapa dê la
cotâdo ê na manutenção do ú]tino preÇo aprêsentado, p

em

êr
iotantas rodadas de lances verbais quantas

inter:r:ompida, rnarcando-sê uma nova sessáo púb1ica para co
do Pregoei ro.
11. 10. Não ser
devêrão ser efetuados en u

ãoaceitosfancescomvalo'esirrisó!ios,incompatlvêisêomovalororÇa
nidade monetária nacional. A dêsistência êm apresentar lancê ve

efeito de classificaÇão final das propostas'
11.11.Declalada êncerlada a etapa comPêtitiv
aceitabilidâdê da primeira cfassificada, qu

a e otdenadas às propostas, o Prêgoeiro examina!á a

ânto âô objeto ê vafor, dêcj-di'ndo motlvadamente a

iilíãliã"o" aceitáveL a proposta de menor preço, sêrá aberto o envelope contendo a documentaÇão

dê habilitaçâo somentê d; licitante que a tivêr formulado, para confirmaçáo das suas condiÇões

habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento



convocatório, o Iicitante será declarado vencedor, sendo-1he adjudicado o respectivo item,
objeto destê certame, apôs o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso.
11.13.Se a oferta não for aceitávef ou se o licitante náo atender as exigência habllitatórias,
o prêgoêiro examinará as ofeltas subsêquentes, na ordem de cfassificação, vêrificando a sua
aceitabilidade e ptocedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a apuraÇáo
de uma proposta que atenda as disposiÇôês do in§trumento convocatório'
11.14.Da !êunj.ão Iâwrar-se-á Ata ci rcunstanciada, na qual sêrão registradas todas as ocorrências
ê que, ao final, sêrá assioada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e ficitantes presêntês'
l-1.15.Em decorrência da Lei Conplenentar 123l06, a comprovaÇâo de regularldade fi-scal e

trabalhista das microemprêsas e emprêsas de pequêno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11,15.1.À§ microempresas e empresas de pêqueno portê, por ocasião da participação nesta
-Iicitaçâo, dêvêrão aprêsentar toda a documentaÇão exigida para cômprovaçâo de re9Íu1âridade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instnmento para êfeito de
HabilitaÇão e inLêgrantês do ênvêfope DocumentaÇâo, mesmo que êsta aprêsente alguma restriÇão;
11.15.2.Havendo alguma restriÇâo na comprovaÇâo da regutaridade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo terÍno inicial corresponderá ao momento en quê

o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual pelÍodo, a critério do oRC, para a

regularização da documentaÇáo, pagamento ou parcefamento do débito, ê êmissáo da êventuai§
cêrtidões negativas ou positj-vas com efeito de cer:tidâo negativa;
11.15.3.A ná;-rêgul-arização da documentaÇão, no prazo âcima previsto, implicará dêcadêncj-â do

direito à contrataÇãor sem prejuizo das sanções prêvistas no Àrt, 81, da Lei 8.666/93r sendo
facultadô ao ORC convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificaÇão, para assinatura
do contrato, ou rêvogar a liciEêÇâo.
11.16.Os documentos apresentados pêfos licitantes no Credenciamento e os êlementos constantes
dos envêlopes proposta dê Preços ê Documentação quê foren abertos, serão retidos pê1o Pregoeiro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope DocrmentaÇáo, ainda lacrado, do

licitante desclassificado ou que náo logrou êxito na etapa competitiva que não for retilado por
sêu reptesêntantê 1eqal no prazo dê 60 (sêssentâ) dias consecutivos da data dê homologação do

presente certame, selá sumaliamente destruido.

12.O.DO CRTSÉRÍO DE ÀCEIÍÀBII,IDÀDE DE PREçOS

12.1.Havendo proposta ou lance vencêdor com valoI para o respectivo item relacionado no Anexo I
- Termo de Refêrência - EspecificaÇÕes, na coLuna código:
12.1.1.Corn indicios que conduzam a uma presunÇão refativa de inexequ ibi l idade, Pelo clitériÔ
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, en taI situaÇâo, não sendo posslvê1 â imêdiata
confirmação, poderá sêr dada ao licitantê a oportunidadê de dêmonstlar a sua êxêguibilidade,
sendo-Ihe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis pala comproval a viabilidade dos preços,
conforme parâmetros do Ínesnio Art. 48, rr, sob pena de des cons j-deraÇão do itern'
12 . 2. Safienta-sê que tais ocorrências não dêsclassificai autonaticamentê a ploposta, quando for
o caso, apenas o item corre§pondentê.

13.0.DOS RECT BSOS
13.l.Declaradoovencedoi,quatquerlicitantepodêIámanifestalimediataemotivadamentea
intenção de recorrer, ofservando-se o disposto no Alt' 4o, Inciso xvÍII' da Lej" 10'520/02'
13.2.o acolhimento do recurso imPoltará a invalidaÇão apenas do§ atos insuscetiveis de

aproveitalnento .

13.3.A falta dê nanifestaÇão inedj-ata ê motivada do licitante importalá a decadência do direj"to
de recurso e a adiudicaçâo do obieto da licitaÇâo pelo Pregoeiro ao vencedor'
13.4.Dêcididos os recursos, u árto.id"d. superior do oRC fará a adjudicaÇáo do objeto da

Ilcitaçáo ao proponente vencedol.
13,5.O recursô sàrá dirigido à autoridade superior do oRc, por j.ntêrmédio do Prêgoeiro, devendo

sêrprotocolizadoooriginat,noshoráriosnormaisdêexpedientêdas08:00as12:00horas'
excl]sivamente no sêguinte endereÇo: Av. Presidênte ,Joáo Pessoa, 47 - Cêntro - Mogêiro - PB'

1{. O.DÀ TTOMOLOGÀÇÀO E ÀD,lrrDrcÀÇÃo
14,1,Conc1uído a fasê competitiVa, ordenada às propostas aptêsentadas, analisada a documentaÇáo

de habilitaçáo ê observados os rêculsos porvêntulâ interpostos na foma da legislaÇão vigente,
o ptêgoêir:o'emitira relatório conclusivo dos tlabalhos desênvolvidos no certâme, rêmêtêndo-o a

autoridade supêrÍor do oRC, juntamêntê com os elementos constltutivos do plocesso, necêSsários
à Adjudicaçáo e HomologaÇão da respectiva 1-icitaÇão, quando for o caso
14.2:À autoridade supãrior dô ORc podêrá, no êntanto, têndo em vista semplê â dêfêsa dos

intêressês do ORC, discordar ê deixar de homol-ogar, total ou parcialmente, o !êsultado
aprêsentadopetoPregoêiro,revogârouconsidêrarnulaaLicitaçâo,desdêqueaprêsênteadevida
rlnda^entaçát exigida pela legislaçao vigente, rêsgualdâdos os dirêitos dos licitântês'

15.0.DO CO}IIRÀEO
15 . 1. Após a homologaÇão P
dêntro do Prazo de 05 (cinco)
o respectj-vo contrato, quando
pê]a Lêi 8.666/93, podendo o mêsmo sofrer alteraÇ

êIa autôridadê suPerior do ORC, o adjudicatário será convocado para'
dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar

for o caso, elaborado em conformidade com as modalidadês permitidas
ões nos termos dêfinidos pela referida oorma.

15,2,Não atendendo à convocaÇão para assioar o c
vafidadê de sua propostâ, o licj.tante perderá todo
vencedor dâ 1iêitaÇão.

ontlato, ê ocorrendo êsta dêntro do
s os direitos que porventurâ tenha ob

zo de

o)



15,3.É pefiútido ao ORC, oo caso do licitante vêncêdor não comparecer para assinatula do eontrato
no prazo e condiçôes êstabelêcidos, convocar os licitantes rêmanêscentes, na ordêm de
classificaÇão e sucessivarnente, para fazê-1o em igual prazo do licitante vencedo!'
15.4.O contrato que evêntuafmêntê vênha a sêr assinado pelo licitantê vencedo!, poderá ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por âcordo entre as
partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e se!á rêscindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Àrts. 'l'1 , 18 e 79, todos da Lei 8.666193; e executado sob o !êgime dê tarefa.
15.5,O Contratado fica obrigâdo a aceitar, nas mesmas condiÇôês contlatuais, os acréscimos ou
supressõês que se fizêrêm nos serviÇos, até o lespectivo Limite fixadô no Art. 65, § 1' da Lei
e.666/93. Nenhr.m acréscimo ou suprêssâo poderá êxcedêr o linite êstabefecido, salvo as supressões
resultantês de acoldo celebrado entrê os contrataôte§.

16. O.DÀS SÀNçôES ÀDMrNÍgTRÀTr S
16.L.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, oáo celebrar o contrato,
dêixar de entrêqar ou apresentar documêntaÇão falsâ êxiqi-da Para o cêrtamê, ensejar o

retardamento da execuÇáo de seu objêto, nâo mantivêr a ploposta, falhar ou fraudar na êxecução
do contlato, comportar-sê de modo inidôneo, declarar infornaÇôes falsas ou conete! fraude fiscal,
garantido o dirêito à ampla defesa, ficará j-mpedido dê licitar ê côntratar com a União, Estados,
Distrito Fedêra1 ou Municípios e, será descledenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de
Eornecedores SICÀF do Governo Eede.al e dê sistemas semefhantes mantidos por Eslados, Dist!j.to
EêdêraL ou Munlcipios, pêfo prazo dê até 05 (cinco) anos, sêm prejuízo dês mul-tas previstas
neste Edital- e das demais cominaÇôes legais.
16.2,A !ecusa injusta en dêixar de cr.mprir as obrigaÇões assumidas e preceitos Iegais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes pênalidades prêvistas nos Arts. B6 e 87,
dâ Lêi 8.666/93: a - advertência; b - multa de mola de 0,5E (zero vÍrgula ci.nco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrêga, no inlcio ou na execuÇão do

obleto oru contrâtado; c - mufta de 1OE (dez por cênto) sobre o valor contratado pelâ inexecuçáo
toial ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cablveis
fundãmentadas na Lei 8.666193 e na Lei 1A.520/A2.
16.3.Se o valor da multa ou indenização devida nâo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicaçáo ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do
pàgamento a que o contratado vi.er a fazer jus, acrescido de iuros moratólios de 1* (uÍí por
cento) ao mês, ou, quando for o caso. cobrado judicialmente'
16.4.Após a aplicação dê quaisquer das penalidades previstas, rêalizar-sê-á coÍrunicaÇáo escrita
ao Contratado, e publicado na lmprênsa ofi-ciaI. êxcluidas as pê alidades dê advertência e multâ
de mola quando for o caso. constando o fundamento lega1 da punição, informando ainda que o fato
será rêgi.strado e publicado no cadastro co!respondente.

1?.0.DÀ COIIPRO\rÀÇÃO DE ExrclrÇÀo E REeEBTMENIO DO OB.TETO

17.1.Exêcutada a prêsênte contrataÇãô ê obsêrvadas as condiÇõês
pactrradas, os procêdimentos e prazos para receber o seu objeto
caso, à disposições dos Arts. 73 a ?6, da Lei 8-666/93.

dê
pe 1o

adimplêmento das obrigâÇôes
oRC obedêêerão, conforme o

18.0.DO PÀGArtÍENrO
18,1.O pagamento será realizado mediante processo regula! e em obsêrvância às normas e

procedirnln-tos adotados pêl-o oRc, da sêguinte maneila: Para ocollei no Prazo de trinta dias,
contados do pêr1odo de adimplêmento '
l-g.2,o desernbofso máxirno do perlodo, não será supelior ao valor do rêspectivo adinplemento, de

acordo com o cronograma aprovado, quândo for o caso, e sêmpre ên conformi_dâdê com a

disponibllidade de recursos financeixos.
1g,-3.Nenhum valor será pago ao contratado enquanto pendênte de liquidaÇão qualquer obrÍgaÇão
finânceira que thê for imposta, en virtude dê penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensadacomopagamêntopendente,semqueissogêredirêitoaacréscimodequalquernatuleza.
1g.4.llos casos dá êventuais atrasos de paganento nos teEnos deste instrumênto, ê desde que o

contratado não tenha concotrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇâo

financeira, dêvida desde a data linite fixada para o pagamento até a data correspondente ao

efetivo pagamento da parcêIa. os eocalgos noratóIios dêvidos em razâo do âtIaso no pagâmênto

serão calcüfados com utilj-zaçâo da sêguintê fórmula: EM = N x vP r 1, onde: EM = encargos
moratórios; N : número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

vp: valor da parcela a ser paga; e I = lndice de compensação finânceira, assim apurado: Í =

(Tx+1oo)+365,sendoTx=percentualdoIPCA-IBGEacumuladonosúltimosdozemesesou,na
sua fa1ta, um novo lndicê adot;do pelo Govêloo Federal quê o subslitua, Na hipótêse do rêferido
índice êstabelecj-do para a compensâçâo financeila venha a ser êxtinto ou dê qualquê! formâ não

possa nais ser utitizado, será adotado, em substituiÇão, o qúe vier a ser determinado pela
legislaÇáo êntão em vig'or.

19. 0.DO REÀ^lrrSrÀldENTo
19.1.Os prêços contlatados são fixos e irrêajustáveis no prazo dê um ano'
19.2,Oentro do prazo de viqência do contrato e mêdialrtê solicitação do Contlatado, os preÇos

poaeráo sofrer ieajuste após o lnterregno de um ano, na nesma propo!Ção da vaxlaÇáo verificada
;o IpcA-rBGE acurnulado, tomando-se po! base o mês de apresentação da respectiva proposta,
êxclusivamentê para as obrigaÇõês iniciadas e concluÍdas após a ocolrência da anualidade.
19.3,Nos reajusLes subsequentes ao primêiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir
dos efeitos fj.nancêiros do último reajuste'
19.4.No caso dê atraso ou não divulgàÇâo do Índice de leajustamento, o Contratante pagará ao

contratado a importância calculada pê1â ú1tima valiaÇáÔ conhecida, liquidando a difêIenÇa



correspondênte tão logo seja divulgado o lndicê definj-tivo. Fica o Contratado obrigado a

aprêsentar memória de cálculo referente ao reâjustamento de preÇos do valor remanêscente, semprê
que este ocorle!.
i9.S.ll." aferiçôes finais, o lndicê util-izado pâra reajustê será, obrigatoriamênte, o definitivo.
19.6.Caso o lndicê êstabelecido para rêajustamento venha a ser extinto ou dê qualquer forma não
possa mais se, utilj.zado, será adotado, eÍn substituição, o que vier a ser dêterminado pê14

legislaçáo então en vj-gor.
19:?,Na ausência dê previsão 1e9at quanto ao indice substitutor as partes êfegerãô novo indicê
oficial-, para leajustarnento do preÇo do valor remanescente, por meio de termo aditivo'
19,8.o rêaiustê poderá ser realizado por apostilamento'

20. o.DÀs orseostçôes ermrs
20.1.Náo será devida aos proponentes pê1a elaboraÇão ê/ou apresentaçáÔ de docuftêntaÇão rê1âtiva
ao certamê. qualquêr tipo de indenizaÇão.
20.2,Nênhuma pesJoa flsica, ainda que credênclada por procuração legaI, poderá represêntar rnals

dê uma Licitante.
20.3,A presente licitaÇão somente poderá vir a ser revogada por razões de lnteresse púbfj-co

decorlente de fato superveniêntê devidamentê comprovado, ou anulada no todo ou eft parte, por
ilegalidade, de oficio ou por provocaçáo de telcêilos, mediantê parecer êscrito ê dêvidamente

fundamentado.
2O.4,Caso as datas previstas para a real-izaÇão dos êventos dâ p!êsêntê IicitaÇão sêjam declaladas
feriado e não havendo ratificaÇáo da convocaÇâo, ficam transfêlidos autohâticamente para o

prirneiro dia úti1 subsequênte, no mesmo 1ocal e hora anteriormente previstos.
ão.s.o onc por conveniência admlnistrativâ ou técnica, se rêsêrva no direito de paralisar a

qualquertempoaexecuçáodacontlataÇão,cientifj-candodevidamenteoContlatado.
áO.e,Oecaira do direito de impuqnar perante o ORC nos terÍIos do presênte instrunento, aquêIe
que, tendo-o acej.tado sem objêção, vênha a aPresêntar, dePois do julgamento' falhas ou

irregularidades que o viciaram hipótese em que tal conunicado não terá efeito dê recurso.
20.?.Nos valores apresentados pelos licitantes, já dêverão esta! incluidos os custos com

aquislÇão de nate.iàI, náo-de-oúra utilizada, impostos, encargos, fretes e outro§ que venhan a

incidir soble os re§pectivos preços.
20.g.As dúvidas ",r.gidau 

após a apr:esentação das propostas e os casos omissos neste instnmênto,
ficarãoúnicaeexclusj'vamentegujêito§ainterpretaÇãodoPlegoeilo,sendofacultadâaonesmo
ou a autorÍdade superj-or do OnC, ern quatquer fase da licitação, a promoção de diligência
dêstinada a escfarecêr ou a complementar a instruÇão do processo'
20,9.Para dirj-mlr controvérsias decorrêntes deste certamê, excluido qualquer outro' o folo
competente é o da Comarca dê Itabaiana.

Mogêi ro PB 1 de Maio de 2022

CLEBSON ÀRÂ JOFLAV
P oeiro oficial



ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEIEURÀ MUNICI PÀÍ, DE MOGEIRO

coMrssÂo PERt'íÀNEloE DE LrCITÀÇÂO

ÀlIEXO

TERMO DF, REFÉRENCIA ESPECIETCAÇÕES

1.0.DO OBJETO
1.1.constitui objêto de§ta licitaÇão:
E ÉXECUÇÀO DE SERVIÇOS PARA EROTA DE

I PREGÃO PRESENCIAI N" OOO25/2O22

( sÀÚDE)
EIÀT STBÀDA, ADVENTÜRE CD EÀB

O3 (tfêS) NlSSAN, MÀRCH 1O SV FAB

QST38 8 O /PB E QSF9139/PB {SAÚDE)

SAMU MERCEDES?BENZ EÀ8. 2018 / MOD

CONTRATAÇÃO DE EMPRESÀ DO RAMO PARA EORNECIMENTO DE PEÇAS

VEÍCULOS E MÁQUÍNAS PESADAS DESTE MUNTCIPIO.

a finalidade dê dêfinir, técnica
a contrataÇáo em teIa.

são i

2.0.JrrsErFIcàfnrÀ
2.l".Considerando as necêssidades dô oRc, têm o prêsentê termÔ

e adequadamênte, os procedimentos nêcessários para viabilizar
2.2.4; caractexisticas e especificâções do objeto orâ licitado

cóD
1

2

IGo . -- ..,..!-I,SCRD{ÍNÀÇÀo
.ÀMBULÀNCIA MASTERRÀMB ROTAN FÀi'. ,O10 / úó,D. 2O1O DE PLACÀ NQI9585/PB (SAÚDE)

"órrÀú6 -vôl«swecEN, 15'190 EoD EscoLÀR llD EAB. 2012 / MaD' 2al2 DE PLAcA

1

8

9

10

11

72

t3

14

. 15

16

L1

18
19

2A

21

22

oEG9I3 4 / PB (EDUcÀÇÀo)

3 ôNrBú§ vblxswacsN, 
-is.r90 

EoD E.s.oRE FÀ8. 2012 / ttoD ' 2012 DE pl,ÀcÀ

oECs146/PB (EDUCÀÇÃO)

4 ôNrBUs vôr,xúncÉn, 15'190 EoD Ê.HD oRE EAB. 2010 / MoD' 20L1 DE Pr'ÀcA

UNIDÀDE QUÀNIIDÀDE
UND 1

(]ND 1

UND

úÍD

1

1
5

6

NQKg] 1] /PB (EDUCAÇÃO)

ôirgus rom, 81618 FÀB, 1996 / MoD. 1991 DE PLÀcÀ !ÍI1Y0189/IB (EDUCÀçÃo) UND

ôNIBUS IvEco, ClTYCLÀSS ]0C16 EÀ8. 2O1O / MOD. 2011 DE PLÀCÀ NQJ5558/PB UND

EDUcAÇÀo.

ÔNIBUS MPOLO, VOI,ARE V8L 4X4 EO FAB' 2A1J / MAD. 201? DE PLACA QFGOO63/PB

(EDUCÀÇÃO)

Ôr{reus MPoLo, voLÀRE V8L EO EÀ8. 2012 / MOD 2013 DE PLÀCÀ OGEIi90/PB
(EDUCÀÇÀO)

ÔNIBUs MPOLO, VOLÀRE VBL ESC FÀB. 2OO9 / MOD. 2O1O DE PLACA MOK9O92/PB

( T,DUCAÇÁo)' 
MlcRô?ôNrBUs rvEco, crrYcLASs loc16 FAB. 2ao9 / t$D' 2010 DE PLÀcÀ NQF90?0/PB

(EDUCÀÇÀO)

MrcRo?ôNlBUS MPoLo, voLÀRE vg], 4x4 Eo rÀB. 2012 / MoD 2c13 DE PLÀCA

OGFO72 O /PB ( EDUCÀÇÃO)

CAÇÀMBA ÀGRÀLE, 14OOO TÀB' 2013 / MOD. 2014 DE PLACA OGA9]9]/PB

, I\ FRÀESTRU TURA )

cÀÇÀMBÀ INTERNÀC r O1.iAL, 44O0Pl 6X4 FÀ8. 2072 / tlaD ' 2013 DÉ PLÀCA AGD1971/PB

( INERÀESTRUTURÀ)

PTPA INTERNÀCIONÀL, 44OOP? 6X4 FÀB. 2013 / MAD' 2074 DÊ PLACÀ OGE]]1]/PB

I NF8ÀESTRUTURA )

'--lqotocrclsre totlpÀ, ttxx:.so BRos Mrx Es FAB 2010 / MoD 2010 DE PLÀcÀ

NQG9815/PB (AGRICULTüRA)

MOTOC]CLETÀ HONDA, NXR125 BROS KS FÀ8. 2OA3 / IiAD ' 2004 DE PLÀCA MMW9365/PB

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

HOMEM/HORÀ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

;
I
1

I
1

1

1

1

I

300

UND

UND

UND

UND

UND

UND

uío

UND

ulo

UND

UND2013 / MOD. 2013 DE PIACÀ OEY0323/PB

FORD XÀ, SE 1.0 HÀ B EAB. 2018 / MOD
0lit)

2018 / MOD. 2019 DE PLACAS QSF3 910/PB, UND

2019 DE PLÀCÀ OSF4339/PB (SAÚDE)

ÀMBULÂNC]A VoLKSWAGEN, sAVErRo MoDrÊrcAR ABL FÀB' 2013 / MoD 2014 DE PLACA

,oGD5? 4t /PB ( SAúDE)

'caMrltgôturt E]AT, EroR MoDrElcÀR EAB. 2018 / MOD. 2019 DE PLÀCA QSE5669/PB UND

zois oe placa QSDl198/PB (sÀúDE)

1

1

1

1

1

UND

UND

23
24
25
26
2.1

2a
29
t0
:11

32
33
34
35

(sÀúDE)
CITROÉN AIRCROSS FÀ8. 2018 / MOD. 2018 DE PLACÀ QSÀ5714/PB (AÇÃO SOCÍÀL)

VOLKS!.7AGEN AMÀROKI CD 4X4 S }'Ats. 2015 / MOD. 2016 DE PLACÀ OEB1831/PB (SAÚ)E)

O3 (tTê;i.'TRÀTORES. NET,I HOLLAND, TL85E ( INFBÀESTRUTUBÀ )

O2 lDOIS) TRÀTORES JOHN DEERE, 5085E ( INTBÀE STRUTURA )

MOTONIVELADOBÀ PÀTRCL CÀSE, 845E { INFRÀESTRUTLIBÂ)

MOTONIVELADOBÂ PÀTROL CÀTERPILLÀR, I2OK ( IN TRÀESTRUTURÀ )

PÁ CÀRREGADEIRÀ HYUNDAi, HL]40?95 ( I N ERÀESTRUTURA )

arrnossiaveosr RÀ cATERPT L1,ÀR,. 4 1 6E ( rNERÀESTRUTúRÀ )

nrtaosscÁvaortRÀ RoNDoN, RK4068 ( rNFRÀESTRUTUÊÀ )

02 (duasj ôneoes aaaoóne 16 Drscos, PrccrN ( r N EBÀÉSTRUTURA )

GRADE ÀFÀDORÀ 16 DISCOS, TATU ( INEBÀES TRUTURA )

CNAOP AAAOOAE 14 DISCOS, TÀTU ( IN ERÀESTRUTUBÀ )

,pRESTÀÇÀo pr srnviÇo sú MpcÀiJrca PARÀ os vEÍcul,os DE PÀssEro. .

(



36 PRESTÀÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA

3] PRESTAÇÀO DE SERVIÇO FM ISICÁN,ICÀ

]8 PRESTAÇÁO DE SEPVTÇO EM MFCÂN

Nacionais e lnternacionars ) .

vEÍCULos UTILITÁRIOS HOMEM/HORÂ

VEÍCULoS MÉD]OS E ÔNÍBUS IHOMEM/HORA,

OS VElCULOS PESÀDOS (Cdml'NhÓES HOMEM/HORÂ

PÀRÀ OS

PÀRA AS

ICA PARÀ

300
600
60c

39

40

4t

42
43

A4

45
46

devidamente P t

GlL
SECRETÁRI

ÉissiúÀô nÉ sÉavrço EM MEcÀNrcA PÀRÀ os MÁQUrNAs PEsÀDÀs, rRÀroRES EHoMEM/HoaÀ

MÀQUINAS ÀGRICOLAS (Pá carregadej'ra, Patrol, Retroescavadêirâ,
Motonivefadorâ e Tralores diversos) .

rrusreiÀo DE sERvrÇo EM ELÉTRrcA PARÂ os vEÍculos DE PÀssEro/urrllrÁRros, HoMEM/HoRÀ

ôNÍBUS, vEÍculos MÉDro, MÁourNÀs PÊsADAs E TRÀToRES

PRESTAÇÃO DE SERVrçO DE LÀNTEP,IüAGEM E PTNTURÂ PÀRÀ OS VEICULÔS DE PÀSSEIOHOME}í/HORÀ

/urrlrrÁRros, ôNrBUS, vEÍcu],os MÉDro, MÁQUINAS PEsÀDAs E TBÀToRES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOOUE PARÂ OS VEÍCULOS OE PASSE I O /UT I L]TÁRIOS KM

PRESTAçÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE/GUINCHO PARA ÔNIBUS, VEÍCULOS MÉDIÔ E KI.1

PESADOS, TRÀTORES E MÀQUINÀS ÀGRICO!ÀS (Pá carregadeirâ, Patrol,
Retroêscavadêira, Motonive.Iadorâ e Tratorês diversos)...
FRESTAÇÀO DE SERVIÇO EM CÀPOTARrÀ E BANCÀDÀ PARA OS VEÍCULOS DBHOMEM/IIORÀ

PASSEIO/UTILTTÁRIOS, ôNTBUS, VEÍCULOS MÉDIO, MÁQUINÀS PESADÀS E TRÀTORES

HOTONIVELADORÀ GRl8O3BRXCMG, ( I N TFÀESTRUTUFÀ ) I]ND

EXCAVÀTOR HIDAUL]CÀ SJ/210. (INERÀESTRUTURÀ) UND

600

6C0

2000
1000

3. O.OBRTGAÇõES DO CO§TRÀBÀDO

3.1.Rêsponsabilizar-se pol todos os ônus ê obrigações concernentês à legislaÇáo fiscal, civi1,
tlibutá;ia ê trabalhista, bem como por todas as despesas e compromlssos assumidos, a qualquer
t1tu1o, peraote seus fornecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objêto contratado.
3.2.Substituir, arcando coÍn as despêsas dêcolrêntês, os mateliâis ou serviços quê apre§êntarem

alteraÇÕes, deterioxaçÕes, imperfeiÇÕes ou quaisquer ilregularidades discrepantes às exigência§
doinstlumentodeajustepactuado,aindaqueconstatadosapôsorecebimentoe/oupêgamento.
3,3,Náo tràosfêri! a outrem, no todo ou êm partê, o objeto da coot.ataÇão, salvo mediante prévia
e expxessa autorizaÇão do Contratante.
3.4.üanter, dulante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábels. em compatibilidade
comasobrigaçõesassumj.das,todasascondiÇôesdêhabilitaÇãoequatificaçâoexj-gidasno
respectivo pio.."so Licitatório, aprêsêntando ao Contratante os documêntos nêcessários, §êmple

quê solicj-tado.
j.5,O*itit Nota Fiscat correspondente à sêde ou fil.ial da empresa que apresêntou a docrmeotaÇão

na fase dê habilitaÇão '
3.6.Executâr tôdas as obrigaçôes âssumidas côm observânciâ a melhor técnica vigiente, ênquadrando-

ser rigoro§amente, dentro dos preceitos legal§i norrtas e espêcificaÇões técnicas
correspondentes .

600

s correspondente,
, desde que sej a

{.O.DO CRTIÉRTO DE ÀCEITÀBII,IDàDE DE PREçOs

4.L.Havendo proposta ou lancê vencêdor com vâ1or

5. O.MODELO DA PROPOSTA

para o respêctivo item lêlacionado acima, na

cofuna código:
4,1.1.con indlcios que conduzam a uma presunção refativa de inexequibil idade, pelo critério
dêfinido no Art. 48, II, da T,êi 8.666/93, em tal situâçãO, não sêndo possívê1 a imediata

confiÚnação,poderásêrdadaao].icitanteaoportunidadêdedêmonstrarasuaexequj.bi]idade,
sendo-lhe facuftado o prazo de 03 (três) dias úteis para conprovar a viabilidade dos preços'

conformê parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pêna dê dêsconsidêraÇão do lten'
4.2.Sal1enta-se que tai§ ocorrêocias nâo desclassificam automaticamente a proposta, quando fox

o ca§o, apênas o item correspondente.
4.3.ôs lances verbâis sêrâo efetuados êm unidadê monetária nacional'

5.1.É parte integrante
podendo o Iici

deste Terno de Referência o nodelo de proposta de preÇo

nte aplesental a sua proposta no próprio modelo fornecido
nchido, conformê faculta Anexo 01.

DE LIMÀ

o instrumento convocatório

1

I

II
)



ESÍÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFI ITLIRJÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENIE DE LICITÀÇÀO

À}IEXO 01 ÀO TERITO DE REFEÚNCIÀ

PREGÃO PRESENCI AL N. AAA25/2A22

PROPOSTÀ

PROPOSTÀ

REF.: PREGÁO PRESENCTAI. NO OOO25/2022

oBJETO: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARÂ FORNECIMENTO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

EROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO.

PROPONENTE:

Prêzados Sênhores,

Nos termos da licitaÇão êm eplgrafe, apresentanos proposta conforrÀe abaixo:

PARÂ

cóDIGo

2

3

4

5

6

'1

I

9

10

11

12

13

1A

15

16

!1

18

19

2A

2i

22

23

DISCRI}{I}IÀÇÃO
ÀMBULANCTÀ msirnneu-n RorÀN FAB. 2o1o / MoD' 2010
DE PLACA Norg585/PB (sAÚDE)

ôNrBUs voLKsÍ,/AGEN, 15.190 EoD ESCoLAR HD FAB. 2012

/ úaD. 2at2 DE p1,ÀcÀ oFG9t34/pB (EDUCAÇÂo)

ÔNIBUS VOLKSIíAGEN, 15.190 EOD E.S.ORE FAB. 2A12 /
tloD. 2012 DE pl,ÀcÀ oFc5146/PB (EDUcAÇÃo)

ÔNTBUS VOLKS!./AGEN, I5.190 EOD E'HD ORE FAB. 2O1O

MOD. 201] DE PLACÀ NQT9'17/PB LDUCAÇÃO

ôNIBUS FORD, 81618 FAB. 7996 / MAD. 199? DE PLÀCA

M{\ 018 O/ PB (EDUCAÇÀO)

ôi'rreus rvecô, CTTYCLÀSS loC16 FAB. 2010 / MoD. 2011

DE PLACÀ NO.]5 558 /PB (EDUCAÇÃO)

ôNrBUs Mpol,o, voLARE vBL 4x4 Eo FÀB. 2al1 / l4oD '
2017 DE PLACA QFGo063/PB (EDUCAÇÀo) .,.-.
ôr,rigus upoib, voLARx vgL Eo EAB. 2012 / MoD. 2013

DE PLACA OGE" 190 / PB {EDUCAÇÀO'

ÔNIBUS MPOLO, VOLÀRE V8L ESC FAB. 2OO9 / MOD. 2O1O

DE PLACÀ I4OK90 92 / PB EDUCAÇÃO)

MrônozôNreus ÍvEco, cTTYCLASS 10c16 FAB. 2a09 / MoD'

2O1O DE PLÀCÀ NQF9OTO/PB (EDUCAÇÀO)

t"ilcRo?ôNTBUS MPoLo, voLÀRE v8L 4x4 Eo tAB 2al2 /
MoD. 2013 DE PLACÀ OGFO,2OlPB ,EDUCÀCãO

,CAÇAMBA ÀGRAI,E, 14OOO FAB. 2013 / MOD. 2014 DE PLACA

OGA9"9 7 /PB { INFBÀESTPUTUBA)

CAÇÀMBÀ INTERNÀCÍONAL, 44OOP7 6X4 FAB, 2012 / MOD.

2013 DE PLÀCÀ OGD191'I /PB ( INFRÀESTRUTURÀ )

prpa rurtnxeCroNal, 4400P7 6x4 FÀ8. 2013 / MaD. 2014
,DE PIACÀ OGE]'I11 /PB ( Í NEBÀESTRUTURÀ )

uorocrclerÀ- iolloA, NxR150 BRos MÍx Es FAB' 2010 /
I,ÍOD. 2O10 DE PLÀCA NOG9815/PB (ÀGRICULTURÀ)

I,IOTOCICLETÀ HONDA, NXR125 BROS KS EAB. 2OO3 / MOD'

2OO4 DE PLÀCA I'o4W9365/pB (sÀúDE)

FIAT

QUàNTIDÀDE PREÇO UNIT. PREÇO TOÍÀII'NIDÀDE
UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

úro

UND

ÚND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

1

1

1

1

1

i

1

1

1

1

1

1

1

1

i

1

1

1

STBÀDA, ADVENTURE CD EÀ8. 2013 / MOD. 2013 DE

PLÀCÀ ÔEYO323/PB
EORD KÀ, SE 1.0 HÀ B FÀB. 2OI8 / MAD. 2018 DE PLÀCÀ

osDl I98 / PB (sÀúDE)
'ài ttresi--r,rissntr. MÀRCH 1o sv EÀ8. 2018 / NÍoD 2079
DE PLACAS QSF3910/PB. QSF388O/PB E QSF9139/PB
( sAúDE )

:SÀI'1U MERCEDES?BENZ EAB. 2018 / MOD. 2019 DE PLACÀ

OsE4339/PB (SAÚDE)

ÀMBULÂNCrÀ voLKSwÀGEN. sAvErRo MoDrElcAR AB1 rÀB'
2013 / MoD. 2014 DE PÍ,ÀcÀ oGD5?41lPB (SAÚDE)

CÀITIINHONETE FIÀT, EIOR MÔDIF]CÀR EAB' 2018 / MOD'

42019 DE PLACA osE5669/PB (SAÚDE) ,.-
irrnoen etncnoss EAB. 2018 / MoD. 2018 DE PLÀcÀ

OSÀ5114/PB (ÀÇÃo socrAl)

1

1

\\

\



PT,ÀCÀ OEB1831/PB
cD 4X4 S EAB, 2015 / MOD.

(sAÚDE)
ÀMAROK, 2476 UND 1

03 (tTês) TRÀTORES NEW HOLLAND, TL85E UND

( INERAESTRI]TUBÀ )

TRATÔRES JOHN DEERE, 5085 UND02 (DOr S )

( INERÀESTRUTURÂ )

21
28

31
32

41

A6

CN P.]

]VELADORÀ PÀTROL CÀS8,845E ( INERÀESTRUTÚÊÀ ) UND

IVELÀDORÀ PÀTROL CATERPIL],4R, 124 UND

( I NERAESTRUTURÀ )

-1

CARREGADEÍRÀ HYUNDAI, HL74O

ROESCÀVADElRÀ CÀTERPI
CÀVADEIRÀ RONDON, RI(4068 ( ÍNERÀESTRUTURA) UND

(cluas) GRÀDES ÀRÀDORÀ 16 DÍSCOS, PICCIN UND

( INFRÀESTRUTUFÂ )

RÀDE ARADORÀ ].6 DISCOS, TATU (IN IRÀESTRUTURA) UND

GRÀDE ARADORÀ 14 DISCOS, TÀTU ( INFRÀESTRUTURÀ ) UN;

PRESTÀÇÃO DE SERVIÇO EM MECÀNICÀ PARÂ OS VEÍCULOS HOMEM/HORÀ

DE PÀSSE]O
DE SERVIÇO EM MECÀNICÀ PARA OS vEÍCULoS HOMEM36 PRESTAÇÀO /HORÀ

I],TTÁRIOS
3l DE SERVIÇO EM MECÀN ICA PÀRÂ ÀS VEÍCULOS HOMEM/ HORA

DIOS E ÔNIBUS

36 T DE SERVIÇO EM ME ÍCÀ PARA OS VE

ESADOS ( Caninhões Nacionais e lnternacionais) .

?95 1 INERÀESTRUTUBA ) UND

4168 ( INERÀESTRUTURÀ ) UND

I

I

I

34
35 30c

300

6C0

600

600

PRES DE SERVIÇO EM MECÂNICA PARÀ OS

PESADAS. TRÀTORES E MAQUINÀS AGRÍCOLAS (Pá

rrêgadeira. Patrol, Retroescavadeirâ,
onivefadora e Tlatores diversos) .

DE SERVIÇO EM RICA PARÀ OS CULOS HOMEM/

PÀSSEI O/UT I ],ITÁRIOS, ÔNIBUS, VEÍcul,os MÉD1o,

INAS PESADÀS E TBÀTORES

ATOR HIDÀULICÀ SJ/210, ( INFRÂESTRUTURÂ)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRÀZO - lten 5.0:
PAGAMENTO - IIEM 18.0:
VAIIDADE DÀ PROPOSTÀ - Itêm 8.0:

1

/de de

RêsponsávêI

24

26

2a

29
3C

33

4C

42

43

44

1UND45

CUIOS MÉDIO E PESÀDOS, TRÀTORES E MAQU

2000

100c

6CC

60

KMCULOS DEDE SERVIÇO DE REBOOUE PARÀ OS VÉPRESTAÇÀO
ASSEIO/UT]I,ITÁRIOS

KMPARÂ ONDE SERVlÇO DE REBOOUE/GUINCHO

OMEM H

STÀÇÃO DE SERV]ÇO EM

CULOS DE PÀSSEÍO/UTI
CÀPOTÀRIÀ
!TTÁRros,

E BÀNCÀDA PARÀ OS

ôNrBUs, vEÍ
o, uÁou INAS PESADAS E TRÂTORES

TRUTURASN F8ÀEI1GR 0I 3BR,XCMGVELÀDORÀI

PEEM NTUPiT LANTERNAGDES ERVD!T ÇoRES ÀÇÂo
ôN SEUL ÀRIT osD' PÀSS oI /UT1IVE ULOSC

cúr,os MÉDro, úeurNAs PESADAS E TBÀToRES

ICOLÀS {Pá carregadeira, Patrol,
Motoniveladora ê Tratorestroescavadeira,

versos ) .

t)



EOLHÀ O1l02

PROPONENTE
CN P.]

1.0 - DECLARÀÇÂO de cr.rmpriÍnento do disposto no Art' 70. Ínciso XXXIÍI, da CE - Art' 27' TrLciso

V, da Lei I .666/ 93 .

o proponênte acima qualificado, sob penas da Lêi e êm acatâmênto ao disposto no art. 7o incj-so
XXirri a. Constitui;ão Federal, Lei 9.854r dê 2? de outubro de 1999. declala não possuir em sêu

quadro dê pessoâ1, funci-onárj-os mênores de dezoito anos em trabatho noturno' perigoso ou

insalubre a ,ra^ 
^araoaes 

de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo êxisti! meno!es, a

partir de quatorze aDos, na condiÇão de aprendiz na forma da legislaçáo vigente'

ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFEITT]RÀ MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÀo PERI'{ÀNEMTE DE LrCÍrÀÇÂO

ÀNEXO II - PREGÃO PRESENCTÀ! NO

MODELOS DE DECLÀRAÇÔES

oo025/2022

REE.I PREGÃO PRESENCIAL N" OOO25/2422
PREEEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

3.0-DECLARÀÇÃodesubmeter-seatodasa§cláusulasecondiçõesdocorrêspondentêinstrumento
convocatôrio.

2,0 - DECLÀRÂÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participaÇão na

conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2o, o ploponeDtê acirna qualificado, declara
não haver, ulé " 

pr"".rrt" data, fato irnpeditivo no que diz respeito à habilitaÇão/pârticipaçáo
na prêsente ficitaÇão, nâo se encontrando ern concordata ou estado falimentar, estando ciente da

obriqatoriedade de informar ocorrências posteriores ' Ressalta' ainda' não estar sofrendo
purr"íiaua" dê declaraÇão de idoneidade no âmbito da administraÇáo Eederal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Eederal, arcaodo civil ê criminalnente pela pre§ente afirnaÇão.

O proponente acina qualificado decla!a te! conhecimênto e

respe;tivo instn]mentÔ convocatólio e submetêr-se as condiÇôês
aceitar todas as cláu§ulas do
ne1ê êstipuladas.

I,ô.]âf e Data.

NOME /AS S 1NÀTURA/ CARGO

Rêpreseotante legal do proPonente.

OBSERVAÇÂO:
AS DECLÀRÀÇÓES DEVERÃO SER EI,ABOFÀDAS EM PAPEL TIMBBÀDO DO LIC]TANTE, OUANDO FOR Ô CASO

f

Í iJ-
)



REF.: PREGÃO PRESENCIAL N' AAA25/2022
PREFEITURÀ MUNICÍPAL DE MOGEIRO

DECLARÀÇAo de elaboraÇáo independente de proposta

toLHA A2/02

como representante devidarnente
consórcio), doravante denominado

do Edital do Piegão Presencial no
, 299 da códiqo Penal Brasileiro,

PROPONENTE :

CNPJ r

(i-dentificaÇáo completa do lepreseotante do licitante),
constj"tuido de (identificaÇão comp]eta do Iicitante ou do
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item ?'5'1'
OOO25/2022, declara, sob as penas da lel, êm especial o art
que :

d) quê o conteúdo da proposta apresentada
não será, no todo ou em paltê, dirêta ou
outro pârticipantê potênciêl ou dê fato do
do objeto da referida IicitaÇão;

4.0

LocâI e Data

a)apropostaaprêsentadaparaparticipardoPregáoPresencial|"00025/2022foiêlaboradade
rnanelia indepenàente pelo licj-tantê, e ô conteúdo da pioposta não foi, no todo ou em parte,
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualguer outlo participante potencial
ou de fato do pregão Presencial r\" aaa25/2022, por qualquêr neio ou por qualquer pêssoa;

b) a intenÇão de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Prêsência1 n"
OOA25/2022 não foi infornad.a, discutida ou recebida de qual-quer outro participantê potencial ou

de fato do Pregão PlesenciaT t" oao25/2022, po. quafquêr meio ou pol qualquel pessoa;

c) quê náo tentou, por qualquer rnêio ou por quâ1quêr pêssoa, influir na decj-são dê quafquêx

áutà participante potenciat ou de fato do Pregão Presenciaf n" 00025/2a22 quanto a participar
ou náo da referida licitaÇão;

para participar do Pregáo Presenciaf 1" 00025/2022
indiretamente, comunicado ou discutido com qual-quer
Pregão Prêsencial DÓ oo125/2022 antes da adiudicação

e)quêoconteúdodapropostaapresêntadapalaparticlpaçãodoPregãoPlesêncialrr"0a025/2022
não foi, no todo ou em parte; direta ou indiretamênte, discutido ou recebido de qualquer

integrante da Prêfeitura Municipal de Mogeiro antes da abertura oficial das propostas; e

f)gueestáplenamentecientedoteoledaexten§ãodestadecfaraÇãoequêdetémplenospoderes
e j-nformações Para firrÂá- 1a.

NOME,/ASSINÀTÍRÀ,/CARGO
Rêpresentantê legal do proponênte

OBSERVAÇÃO I

AS DECLARÀÇÔES DEVERÃO SER ELABORÀDÀS EM PAPEL TIMBBÂDO DO LICITANTE, OUANDO FOR O CASO'

)l*



ESTÀDO DÀ
PREFEITURA MUNICIPÀI DE MOGAIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÂO

ÀtíExo rÍr - PRIGÀO PRESENCTAT, N' 00025/2022

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULAR]DÀDE - HABILITÀÇÃO

REF. I PREGÃO PRESENC]AL N" OOO25/2022
PREEEÍTUBA MUNICIPÀL DE MOGEIRO

Local e Data

NOME,/ASS INATUBÀ/CARGO
Represêntânte 1êga1 do propônentê.

PROPONENTE
CNPJ

1.0-DECLARAÇÃoDEREGUIÀRIDADEpârahabilitaÇãoprevi§tonoArt'4Ó,ÍncisoVlI,daLei
10 .520 /02 .

o proponente acina qualificado, declaxa, em conforrnidade com o disposto no Art. 4o, lnciso vII,
da" Lei 10.520102, que está apto a cu,.prir plenamente todos os requisitos dê habilitação exigidos
no lespectivo instrumento convocatólio que rege o certâlnê acima indicado'

OBSERVÀÇÃO:
A DECLÀÀÀÇÃO DEVERÁ SER ELÀBORÀDA E}'1 PÀPEL TÍMBRÀDO DO LICITANTE' QUANDO EOR O CÀSO.

N
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ÀllExo Iv - pereÁo pREsENcrÀ! No ooo25/2o22

MINUTA DO CONTRÀTO

pereÃo pnussNctÀr N" 00025,/2022
PROCESSO ADMINISTRÀTÍVO N" PP AAA25/2022

CôNITRATO No: ..../...-CPr.

ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREEEITT'RÀ MUNICIPÀ! DE UOGEIRO

coMrssÃo PERMÀNENTE or r.:crraçÃo

OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITURÀ
., pARÀ ExECUÇÁo DE sERVrÇo coNEoRME
NÀ FORMÀ ABAIXO:

pelo presente instruhento de conttato, de \rm ladÔ Prefêitura Municipal de Moqeiro - Av'
presidente ,João pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - pB, cNpJ n' 08.866.501/0001-61, nestê ato
repxesêntada pelo Prefêito Àntonio .fosé Eêrreila, Brasileiro, solteiro' Empresario' residente ê

doÀiciliado oa sitio pintado de cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, cPE n' 840'199'644-91'
carteiradeldentidaden.3360llsssPPA,doravantesimplesnentêCoNTRÀTÀNTE,edooutrolado

'., CNPJ no '"'''''', neste ato rePresentado

TERMO DE CONTRÀTO
MOGEIRO E
NESTE INSTRUMENTO

MUNICIPAL DE

D] SCRIMINADO

decidi ram
condiÇões

por
CPÉ
as

Ca

.... residente e doniciliado Dê ."'r
no ........., Carteira de Identidade

partês contratantes assinal o prêseote
no . . . ., doravante simplesmente CONTRÂTADO,

contrâto, o qual sê regerá pelas cIáusulas e

CLÁUSuI.À PRII{EIRÀ - DOS I\'NDÀI'ENIOS:
Este contrato decorre da licltaçâo modalidade Pregão Presencial n" a0a25/2a22, processada nos

ternos da Lêi Eêderal n. 10.520, de 1l de JuIhO de 2002 e subs idiariameote a l',êi Fedêral no

8.666, de 21 de Junho dê 1993; Lei complement ar n" 123, de 14 de Dezembro dê 2006; Decreto

úunicipar no 016, de 1o de Novembr.o ae z0õ6; e legisLaÇão pertinente' consideradas as afteracões
posteriores das rêferidas normas.

seguintes:

CLÁUSuIÀ SEGUI{DÀ - DO OB''ETO:
O presente contrato têm Por objêto:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARÀ EROTÀ DE

CIÁUSuI.À EERCEIR,À - DO 
',OR 

E PREçOS:

O valor total deste contlato, a base do preÇo proposto,

CONTRÃTAÇÃO DE EMPRESÀ DO RÀMO PÀXÂ FORNECIMENTO DE PEÇAS E

vEÍcuLos E MÁourNÀs PESADÀS DBsrE MuNrcrPlo.

oserviçodêveráserexecr]tadÔrigo'osamêntedeacordocomascondiçôê5êxplessasnêste
instrumento,propostaapresentada,especificaÇÕestécnicascorlespondentes'procêssode
licitâção moaaiiaãae pregão prêsencial ;. 00025/2022 e instruções do contratante, docrmentos

esses quê ficam fazendo partes inteqrantês do presente contrato' independente dê transcliÇâo; e

sob o regj.me de tarefa.

crÁusuI.À QuÀRTÀ - DO REÀ,,USEÀMENTO El{ SEI(rrDo ESTRITO:

os p re Ços 
-cont ratados são fixos ê irreajustáveis no prazo de um ano'

óãrriio'ao prazo dê vigência do contrato e mediante solicitaçâo do contratado, os preÇos podêrão

"ot... ."uj,-r"a. após á interregno de un ano, na nesma proporçáo da variaÇão verificada no IPCA-

rBGE acr.mulado, tomando-se poata"a o mês dê aprêsentaÇão da rêspectiva proposta, êxclusivamênte

pãru u" outiguçôes iniciadas ê concluldas após a ocorrência da ánrJalidade '
Nosreajustêssubsequêntesaoplimeiro,ointerregnomínimodêr.rmanosêrácontadoapaltirdos
efeitos financêiros do úttimo rêaiuste
No caso de atlaso ou oáo divulgação do indicê de reaj

édeR$

ustamento, o Contratante pagará ao Contratado
liquidando a difêlença correspondente

ratado obrigado a aprêsentar memória dê
nescênte, semprê quê este ocÔrrer
á, obriqatoriamente, o defi'nj"tivo
xtinto ou de qualquer forma não possa
er a ser determinado pela legislaçâo

ortância calculada pela última variaÇâo conhecida'a amp
táo logo sej a divulgado o lndicê dêfinitivo. Eica o cont
cálcu1o refe rente ao reajustamento dê PreÇos do valor rema

Nas aferiÇôes finais, o indice utilizado para reajustê ser
so o índice estabelêcido para reajustamênto venha a ser e

is ser uti-Iizado, será adotado, em §ubstituiçâo, o que vi
Ína

ndi cêentão em vigor. I

Na ausência dê previsão lêgal quanto ao lndice substitrlto' as Partes e1êgêr.âo.not
oficial, para reajustamento ào preço do valor lemanêscente' por meio de termo adatlvo'\
o reajustà poderá ser rêalizado por apostilamênto '

\lY-



cráogt tÀ OurrrrÀ - DA DoEÀÇÂo:
Às despesas correráo pol conta da seguinte dotaçáo, constante do olçâmento vigente:
Recursos próprios do Municipio dê Mogeiro: IEI MUNICIPÀL 358/2027 02,o10-GABINETE DO PREEEITO

O2.O2O-SEC.DE ADMINISTRÀCAÔ E PLANEJAMENTO O2.O3O_SEC.DE EDUCACAOT CULTURÀ' ESP' LAZER E TURISMO

02030.12.361.1003.20].3 - MANUTENCAO DAS ATIVIDÀDES DO ?RÀNS PORTE ESCOLÀR 02.O4O-SEC. MUNICIPAL

DE SAUDE / EMS O2.O4O_SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ,/ FMS O2.O5O_SEC.DE ACAO SOCIAL / E'I.IAS 02.060'
SE.DE ÍND.COM.COMPRÀS E TRÀNSPORTES O2.O?O-SEC.AGR]C.,MEIO ÀMBIENTE, PESCA E PECU O2.O8O'SEC.DE
INDUST. COMERCIO E ÍNFRÀ ESTRUTURÂ 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JUR]DICÀ
3 - 3. 90. 30.00.00 MÀTERIAL DE CONSUMO

CLÁUSU,À SEXTÀ - DO PÀGN.IENTO :

o pagamento sêrá efetuado mediante processo regular
adotados pel-o Contratante, da seguinte maneira: Pala
do periodo dê adimplemênto.

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

contratado, quê
8.666l93, êstão

e

ctÁosu,À gÉTDÃ - Dos Pa,Àzos E DÀ vrcÉtÍcr.a:
os prazos máximos de inlcio de etapâs dê êxêcução e de conclusâo do objeto ora
admitem prorrogaÇão nas condiÇóes e hipótêsês prevlstas no Àrt. 57, S 1', da Lei
abaixo indicados e 5erão considerados da assinatura do Contratol
a - Inícj.o I Imêdiato;
b - Concfusáo: 12 (doze) meses.
A viqência do presente contrato sêrá detêrmÍnada: 12 (dozê) meses, considerada
assinatura; podendo ser Prolrogada nos telmos do Art. 5?, da Lei 8'666/93'

cüíusulÀ orrÀtrÀ - DÀs oBarGÀÇõEs Do coN?RÀtÀNTE:
a - Efetuar o pagamento rêLativo â execução do serviço efetivamênte rêa1izado, dê ecordo com as

respectivas cIáusulas do p!êsente contrato;
b - proporcionar ao Contlatado todos os meios necessários para a fiel exêcl1çáo do sêrviÇo
contratadoi
c - Notificar o contratado sobre qualquer iliegularidade encontlada quanto à qualidade do

serviço, exercêndo a mais arnpla e complêta fiscâIizaÇão, o que não exime o Contratado de suâs

responsabilidadês contratuais ê fegai§;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor ê Fiscal deste contrato, nos têrmos da

norma vi;ênte? especialmente para acompanhar e fiscalj-zar a sua exêcuÇão, respect ivamente,
pernitid; a contrataÇâo de terceiaos para assistência e subsidio de informaÇôes pertineDtes a

essas atribuiÇões.

CLÀUSUI,A DECI}ÍÀ DÀ ÀTTERÀçÁO E RESCISÃO:

crÁrrsuÂ NollÀ - DÀs oBRrGÀÇõES DO CONERATÀDO:

a - Exêcutar dêvidamente o serviÇo descrito na cláusufa correspondentê do plesênte contrato,
dentro dos melhorês parâmetros dê qualidade estabelecidos Pala o ramo de atividade lêlacionada
ao objeto contratual, com observâncla aos prazos estipulàdos;
b - Rãsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇõês concêrnêntes à legislação fiscal, civi1,
tributáiia e trabalhj-sta, bem como por todas as despesas e compromj"ssos assum-idos, a qualquer

titulo,perantêseu§fornecedoresoutelceirosemrazãodaexêcuÇáodoobjetocontratado,
c - Mant;r preposto capacitado ê idôneo, acêito pelo Contratantê, quando da execuÇão do contrato'
quê o represente integralmente em todos os seus atos;
j - pernitir e faciLitar a fiscalizaÇão do Contratante devêndo prestal os infomes e

êsclarecimentos sof icitados i
e_seráresponsáve-Ipe]"osdanoscausadosdilêtamenteaÔContratanteouaterceilos,dêcorlentes
de §ua culpa ou do-Lo na execuÇâo do contlato, náo êxcluindo ou Ieduzindo essa responsabilidade
a fiscalizaçáo ou o acomPânhamênto pelo órgão interessado;
f - Não ced;r, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o obieto deste instrumento' sern

o conhêcimento e a devida autorj-zaÇão expressa do Contratante;
g-Manter,dulanteavigênciadocontrato,emcompatj-bilidadecomasobrigaÇõesassrrnidas'
iodas as condiÇõês de habilitação e qualificaÇáo exigidas no resPectivo processo licitatório,
aprêsentando ao Contratante os documentos necêssários, sempre que solicitado'

da data de sua

Lei

Este contrato poderá ser alteiado coln â de
ou por acordo entrê as partes, nos casos
dirêito, confonne o di§posto nos Àrts. 77,
O Contratado fica ob!igado a aceitar, n
supressÕes quê se fizêreh nos serviços, at
8,666/93. Nenhum acréscimo ou suprêssão pode

os p
caso,

vida justificativa, unilatêralmentê pelo Contlatante
previstos no Art. 65 e se!á rêscindido, de pleno

'78 ê'?9, todos da Lei 8.666/93
as mesmas condiÇões contratuais, os acrésci
é o respectivo limite fixado no Art. 65, § 10

rá êxceder o limitê estabelêcido, salvo as sup s es

rêsultantês de acordo cefêbrado entre os contratantes'

cüiusu.À DÉCII{À PRN'EIRà - DO RICEBIMEIÚTO:

Exêcutado o plêsênte cootrato e obsêlvadâs as condj"ÇÔes de adimpleneoto das obrigações pactua
rocedimentos ê plazoa para recebe, o seu objeto

às disposiÇôes dôs Arts. 13 a 16, da Lêi 8'666/93.
pelo Contrâtante obedecerão, conforme o

CIÁUSU,À DÉCN,N SEGUI{DÀ . DÀ§
A rêcusa j.njusta em deixar de
ConLralado, garanEida a Prévi a

Lei 8.666/93: a - advertêncl a;
sobre o valor do contrato Por

PENÀI,IDÀDE S :

cumprir as obrigaçôes assumidas e prêceitÔs legais, sujeitará o

defesa, às sêguintes penalidades prevista§ nos Arts' 86 e 87, dê

b - multa dê mora dê 0,51 (zero vlrgufa cinco por cênto) aplicada
dia de atraso na entlega, no .inlcio ou na êxecuÇão do objêto ora



Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de dê

TESTEMUNHAS

PELO CONTRÂTADO

contratadoi c - multa de 1Ot (dez por cento) sobre o valor contratado pela inêxecução total ou
parcial do contrato; d - s j.nul"taneamente, qualquer das penatidades cabiveis fundêr[êntâdas na

Lei 8.666/93 e na Lei 1A.520/02,
Se o valor da multa ou indênizaÇão dêvida náo for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇão
ao contratado, será automaticamente descontado da Primeira parcela do pagamênto a que o

contratado vier a fazer ius, êcrêscido de juros noratórios de 1t (um poI cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmeôte.

cLágsur,À DÉcD'rÀ TER@IBÀ - DA coMPENsÀÇÀo rtNàNcEÍRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos tennos deste i"nstrumento, e desdê que o Conttatado
nâo tenha concorrido de alguma forma pala o atraso, será admitida a compensaÇão financeira,
dêvida desde a data limite fixada para o pagamento até a datâ correspondêote ao êfêtivo pagamento

da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atlaso no pagamento §erão calculados com

utilizaçãodasequintêfórmulaiEM=NxVPxI,ande:EM=encargosmoratórios;N=númelode
dias entrê a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagâmentoi VP = valor da pârcê1a a

sêr paga; e I = indlcê de cornpensação financeira, assi-m apulado: 1: (Tx + 100) + 365, sendo ?X

= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ú-Itimos dozê meses ou, na sua falta, um novo indice
adàtado pelo Governo Eêdera1 quê o substitua. Na hipótesê do refer:ido indice e§tabelecido para
a compenàação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forna não possa nais ser utilizado,
será àdotado, êm substituiçáo, o que vier a ser detêrminado pê1a legislaÇâo êntãô êm vigor.

CLáUSUÍ,À DÉCN{À QUÀRTA - DO FORO:

Para dirimir as quêstõea decorrentês deste contrato, as partes elegem o Fo'o dâ Comarca de

Itabalana.

E, por estarem de pleno acordo, fôi lavrado o Prêsênte contrato em 02(duas) vias, o quaf vai
assinado pelas partes e por dua§ testel[unhas.


