
ESTÀDO DÀ
PREFTITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

EDIÍAI, Licitaçáo
pBocEsso ÀD!{rNrsTRArrvo É" PP OOO27 /2022
LrcrrÀçÃo rr". ooo27 /2022
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TÍPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Cettame:
PRETEITURÀ MI,NIC]PAL DE MOGEIRO
AV. PRESIDENTE JOÃO PBSSOA, 47 _ CENTRO. MOGEÍRO _ PB'
CEP: 58375-0OO - B-naifi ficitacaomogeiro0uol.com.brlcompras.cotacoes0outfook.com
32661033.

O órqâo Realizador do Certane âcima qualificado, inscriito no CNPJ 0 I . 8 6 6 . 5 0 1 / 0 0 0 1- 6 7 , doravaote
d€no8inado ai-qrl6aEânt9 ORC, torna público para conhecinento de quantos possam interessar que

fará rea.Lizar através do Ptêgoêiro Oficial âssessorado por sua Equipê dê Àpoio, as 14:00 horas
do dia O1 de .ru1ho de 2A22 ho endereÇo acima indicado, licitação na nodalidade Pregão Pre§encial
rt. OOA2-\ /2A22, tipô mênor p!eÇô, ê sob o regimê de tarêfa; tudo dê acordo com este instrumeDtô
e em observância a Lei Fedêral n'10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Eêderal
n' 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei complementar n'123, de 14 de Dezembro de 2006; Decleto
Municipal n. 016, de 10 de Novembro dê 2006; e legislação pertioeDte, consideradas as altêraÇões
posteriores das rêíe!idas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos,
obietivando obter a mêlhor proposta para: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARÀ SERVIÇOS DE TBÀNSPORTE DE

REÁÍDUos sóLrDos uRBANos NA sEDE DEsrE MuNrcÍpro AÍÉ o DEsrrNo rrNAL No ÀTERRo sANrrÁRro
LoCÀLIzÀDo EM CÀMPINÀ GRANDE/PB, CoM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CÀMINHÃO ROLL ON-

1. O.DO OBJEEO
1.1.Constitui objeto da presentê licitaÇão: coNTRÀTAÇÀo DE EMPRESÀ PARÀ SERVIÇOS DE TRÀNSPORTE

DE REsÍDUos sóLroos unsliNos NA SEDE DEsrE MuNrcÍpro ÂTÉ o DEs?rNo FrNAL No ATERRo sÀNÍTÁRro
LoCALIzÀDo ÉM CAMPINA GRANDE/PB, CoM A UTILIZÀÇÁO DE VEÍCU],O UTI!ÍTÁRIO TIPO CAMINHÃO ROLL ON-

ROLL OFF.
1.2.Às especificações do objeto ora licj-tado, encontram-se dêvidamente dêtâlhadas no
corrêspondente Termo de Referência - Ànexo I deste Instrumento.
1.3.A contrâtâçâo acina descrita, que sêrá processada nos telmos deste instrumênto convocatório,
especificaçõês técnicas e informaÇôes complêmentares quê o acompânham, quando for o caso,

1u!tifica-se: pela necessidadê da devida êfetivaÇão dê sêrviÇo para suprir demanda especlfica -
óolrrneraÇÃo DE EMPRESA pÀRÀ sERvrÇos DE TRANSPoRTE DE RESÍDUoS sóLrDos uRBANos NA SEDE DÊsrE

MUNICÍPÍo ÀTÉ o DESTINC TINAL No ATERRo SÀNITÁRIO LOCÀLIZÀDO EM CAMPINÀ GRÀNDE/PB, COM À

uTrlrzAÇÃo DE vEÍculo urÍLrrÁRro rÍpo CAMTNHÃo RoLL oN-RoLL oEP -, considerada oportuna e

imprescindivêI, bem como re.lêvantê medida de intêresse público; e ainda, pêIa necessidade dê

desenvolvimento de açÕes continuadas para a promoçáo de atividades pertinêntes, visando à

maximizaÇáo dos lecursos em relaÇão âos objetivos programados, observadas as diretr:izes e metas

definidas nas ferlamentas de pfanêjamento aprovadas.
1,4.Safiênta-se que na referida contrataÇão, náo será concedido o tratamento diferenciado e

simplificado purá us Micloemprêsas e Emprêsas dê Pequeno Porte, nos termos das disposiÇõês
contidas no Àrt. 47, da Lêl Complemêntar no 723/2AA6, por não enquadlal-se nas hipóteses dos

incisos I e rI1, do Art' 48, como taÍüérn, não ser oportuno apllcar a exigência facultada no
aÇôes

Tel.: (83)

ado
inciso II, do mesmo artigo, visto estârêm presêntes, isolada OU simuftanêamênte. as si
plevistas no iâciso III, doÀrt. 49, todos do refetido diploma tegal. Fica, no entanto, asse
à Mn " 

fpp o tratamento diferenciado e simplificado pr.evisto nos demaj"s Àrtigos do capít
seção I, da Lei no. 123l06.

2.O.DO LOCÀ! E DÀTÀ E DÀ IMPUGNÀÇÃO DO EDITÀI

lic j.tacaomogeiroGuol.
2.3.oualquêr pessoa -

(
2.l..Os envelopes contendo a docrmentaÇão !elativa à proposta dê preços ê a habilitaÇáo pa

execuÇãodoobjetodestalicitaÇão,develãoserêntleguêsaoPrêgoeiloatéas14:00hÔras
dia 01 de Julho dê 2a22, na endêrêço constantê do prêârüufo dêste instrumento. Nêste mês

com, brlcompras . cotacoesGout 1ook. com.
cidadáo ou l-icitante - pode!á solicitar esclarecinentos, providências ou

IocaI, data e horário será realizada a se§sâo PúbI1ca para abertula dos referidos envefopes.
2.2.InformaÇões ou êsclarecimentos sobre êsta licitaÇâo, serão prestados nos horários normais
de êxpêdiente: dâs OB:OO as 72t00 horas' E-mail:

impugnar o ato convocatóliô dêste cêrtame, se mânifestada por escrj'to ê dirigida ao Pregoeiro,
da data fixada para rêcêbimento das propostasaté 02 (dois) dias útei^s antes



3.0
3.1
3,1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2

2. 4 , Caberá ao pregoêiro, auxitiado pelos setores rêsponsáveis pela elaboração destê ato
convocatório e seus ânêxos, decidir soble a petiÇão no prazo de até 24 (vintê e quatro) horas,
considerado da data em que foi devidamentê recebido o pedido.
2.5.4 respectiva pêtiÇáo será apre§entada da sêguinte forma:
2 . 5. 1. protocolizando o original, nos horários de expediente aclrna indicados, exclusivamênte no

seguinte êndereÇô: Àv. Pre§idêntê João Pêssoa, 47 - Centro - Moqeiro - PB.

.DOS ELEMENTOS PÀR,A LTCITÀÇÃO

.Aos participantes, serão fornêcidos os seguintês êfementos:

.1.ANEXO I - TERMO DE REPERÊNCIÀ - ESPECIFICAÇÕES;

.2,ANEXO II - MODELOS DF DLCLARAÇÔES;

.3.ÀNEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULÀRIDÀDE HÂBI],ITAçÀO;

.4.ÀNEXO ÍV - MINUTA DO CONTRATO.

.À obtenÇão do Edital podêrá sêr fêita da sequinte foma:

.1.Junto ao Pregoêiro: glatuitâmente; e

.2.PeIos sites: \^rlrw.mogeiro'pb.gov.br/Iicltacoes; w!flr.tce.pb.gov.br.

4.0. DO SUPORÍE I,AGÀ!
4.1.Esta tlc.itaÇáo reger-se-á pela Lei Eeder.al n" 10.520, de 17 de JuthÔ dê 2002 e

subs idiariamêntê a Lei Eedêra1 n'8.666, dê 21 de Junho de 1993; Lei CÔmplêmentar n'123, de 14

de Dezembro de 2006; Decreto Municipal no 016, dê 10 de NoveÍüro dê 2006; e legislação pêrtinênte,
consideradâs as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazêndo pêrtes integrantes
destê instrumênto, indêpêodente dê transcrição.

5.0. DO PRÀZO E DOTÀçAO
5,1.O prazo máximo para a exêcuÇão do objeto ora licitado, conforme suas caractêrísticas e as

nêcessidades do ORC, e que admite prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, êstá abaixo
lndicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

lnicio: 3 (três ) dias;
conclusão: 6 (seis ) neses'

5.2.O serwiço será executado de acordo com as espêcificaÇõês definidas no correspondentê TerÍLo

dê Referência1. anêxo a este in§trumento.
5.3.O prazo de vigência do correspondênte contrato sêrá detêrminadoi êté o final do exercicio
financàiro d.e 2A22, considerado da data dê sua assinatura; podendo ser prorrogado nos termos do

Arr. 57, da Lei 8,666/93.
5.4,As despêsas decotrentes do objêto dêste cêrtame, correrão por conta da seguinte dotação:
Rêcursos iróprios do Municipio dê Mogêiro: LEI MUNICIPAL 358/2A21 02.070-SEC.ÃGRIC',MEIO
ÀMBIENTE, pESiA E pEcu 02070.20.122.2ara.2066 - MÀNUT. ATrv. ADM.DA sEC. DE ÀcRrc. E MEÍo AMBTENTE

O2.O8O-SEC.DE INDÚST. COMERCIO E INFRÀ ESTRUTURÀ A20A0.75.452.2009.2A'73 ' MANUTENCÀO ÃTIVIDADES

ADMINISTRATIVÀsDASEINERÀ3'3.9o.39.OO.00oUTRoSSERV.DETERC.PEssoÀJURIDICA

6.0.DÀS CONDIçõES DE PÀRTICIPÀÇÃO
6,1.Os proponentes quê deseiarem par:ticipar deste cêrtame deveráo êntregar ao-Pregoêiro dois
envelopás iechados indicando, respectivanente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÀO, devidamente
identificados, acompanhados da rêspectiva declaração de cumprimento dos requisitos dê

habilitação, nos termos definidos neste in§trumento convocatório'
6.2.A participaÇão neste certame é aberta a quaisquer intêressados, inclusive as Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislaÇâo vigente'
6.ã.Uao poaeraó participar os interessados quê se encontrem sob o rêgime falimentar, empresa§

estrangeiras quê não funcionêm no país, nem aquelês que tenham sido dêcfarados inidÔnêos para

licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública ou quê estejam cumprindo a sanÇão de suspênsãÔ

postal com Aviso de Recebimento AR dever
ào preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do Pregoeíro
ragorosamênte observadas as exigênciês destê itemT os rêsp

do direlto dê licitar e contrêtar coin o ORC.

6.4,os l-icitantês quê desejarem eôviar sêus envêlopes Proposta de PreÇos e Documentâção vi
ão remetê-fos em tempo hábil ao endereÇo constant

Elaviano Clebson Araújo' Não sênd
ectivos envêlopes não sêrão aceitos

ito de parllcipaÇão no certame.
apênas dôs envêlopes j unto ao Plêgoeiro, sêm

spectiva sessão púbIica, ficará srlbentêndid

â

o

a
e

o l-icitante, portanto, desconsiderado para efe
6.5.Ouando observada a ocorrência da êntrê94
permanência dê represêntantê credenciado na re
o licitantê abdicou da fase de fances verbais.
6.6.É vedada à participaÇão êm consórcio.

?.0.DÀ REPRESENTÀÇÀO E DO CREDENCIÀMENEO

7.1.O licitantê deverá se apresentarr para crêdenciamento junto ao Pregoeiro, quando for
através de um reptesêntaôte, com os documentos que o credenciam a participar dêste proce

licitatório, incfusivê com poderês para folmulação de Ôfêrtas e lances vêrbais' Cada li
crêdenciará apenas um representantJ que será o único admitido a intêrvir nas fases do

na forma prevista nestê instlumênto, pàdendo sei substituido postêriormente por outrÔ devi
credênciado.
'7.2.Para o crêdenciamento devêrão ser apresentados os seguintes documentos:

?.2.1.Tr:atando_sedoreprêsentaÔte1êga1:oinstrumêntoconstitutivodaempresanaforma
q,-,ãaão ro. o caso, devidamente regislrado no órgão compêlentê' no qual esteiam. express

ioà.r." p.tu exercêr direitos e assumir obrigações em dêcorrência de ta1 investidura;
'7.2.2.'Jj.atalrd,a-se dê procuradori a procuraÇão por instrumento público Ôu particular
constem os oecessários podêres para fomular verbaltÔente lancês, nêgocial preÇos,

o caso,
dimerto
citantê
ce rtame
damente

da Lei,
os sêils

da qual
fi rma r



declaraÇões, desistir ou apresentar as razõês de recurso e praticar todos os denais atos
pe!tinentes ao cêrtame; acompanhada do correspondente instrrJmênto de constituição da empresa,
quando for o caso, que compI:ove os poderes do rnandante para a outorga. Na hipótese de proculaÇão
seja partieuJ-ar dewerá ecr E.conhêcid. ! firú. .E c.rtório do reÊpêotivo ElEmatário,
;.á.3,O representante legal e o procurador deveráo identificat-se apresentando documênto oficial
que contenha foto.
?.3.Estes documentos deverào sêr êntreguês ao Pregoeiro - antês do inicio da sessãô públi.ca -
em original, por quâIquer procêsso de cópia autenticada por cartór:io corÂpetente, pê1o Pxegoeiro
ou meÍibro da EquiPe de APoio.
7,4.A não aplesentaÇão ou ainda a incorreÇáo insanávêI de qualquer dôs documentÔs de

credenciamênto impedi!á a participaÇão ativa do representante do lici"tantê no presêntê certamê'
Esta ocorrência não inabilitará surúariamênte o concorrênte, apenas perdêrá o dirêito a

manifestar-se nas correspondentes fases do processo llcitatório. Para tânto, o Pregoeiro receberá
regularmente do referido concorrênte seus envelopês, declarações e outros elemêntos necessários
à participação no cêrtatne, desde que apresentados na fÔrma dêfinida nestê iostlumêntÔ.
f,5.No nomênto de abertura da ses§ão pública, cada licitante, por intermédio do sêu rePlesentantê
devidaÍnente credenciado entregalá ao Pregoeiro, em separado de qualquer dos envelopes, a seguj"ntê
documentaÇão:
?.5,1. DecLaraÇão de El"aboraçáo Independênte de Propostâ - Allexo II
? , 5. 2 . Declara;ão dando ciência de que cr.rmpre plenamente os requisitos de habj.11tação, conforme
môdê1ô - Àôêxo III; ê
7 . 5. 3 . comprovaÇão de que o licitante se enquadra nos têlmos do Art' 3" da Lei 123106' §e for o

caso, se;do considêrado mi-croempresa ou empresa de pequeno porte ê recebendo, portanto,
tratamento difêrenclado e sirnpiificando na formâ definida pela legislação vigênte. Tal
ÇomprovaÇão poderá ser feita através da aplesentaÇão de qualquer um dos seguintes documentos, a

criiéri.o do licitantel a) declaraÇão expressa formalmente assinada por profissional da área

contábit, devidamente habilitado; b) certldão simplificada etnitida pela junta comêrciaI da gedê

do licitante ou equivalente, na forma da legislaÇão peltinente. A ausência da referida declaraÇáo

ou cêrtidão simplj-ficada, apenas neste caso para conprovaÇão do enquadramentô na fôrma da

Iegislaçâo vigente, não é suticientê motivo para a inabilitação do licitantê, apenas perderá,
dulante o presente certame, o direito ao tratamento difelenciado e simplificado dispensado a ME

ou EPP, Previstos na Lel 123l06:
?.5.3.1.ô Pregoeiro pode!á pronover dj-tlgência, na forma do Art' 43/ § 3" da Lei 8'666/93'
destinadâ a esclarecer se o licitante é, de fato e de direj-to, considêrado microempresa ou

empresâ dê pequeno portê.
z.i.Quando os envelopes proposta de preços e Documentação foren enviados via postal, a

docúentaçáo rêlacionada nos ilens '7.5,7,'1 .5.2 e 7.5.3 devêrá ser apresêntada dêntro do e1velope

Proposta dê PreÇos.

8. O.DÀ PROPOSÍÀ DE PREÇOS

8.1.À proposta develá ser apresentada êm

seguintes indicaÇões no anvelso i

prop

01(uma) via, dentro dê ênvelope lacrado, contendo as

PREFEITURÀ MUNICÍPÀL DE }4OGEIRO

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCTAL Nõ. ooo2'7 /2022
NOME PROPONENIE
ENDEREÇO E CNP.] DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇos devêrá conter os seguintês elêmentos:

B.2.Propostâ elaborada en consooância com as êspecifj'cações constantes dêste instrumento e seus

el-ementôs - Anexo I -, êm papel timlcrado da êmprêsa, quandÔ for o caso' assinada por seu

rep.esentante 1ega.l, conte;d; no correspondente itêm cotado: disc!iminaÇão e outraa

caracteristicas sá necessário, quantidade e valorês unitário e total êxpressos em algarisnos
8.3.será cotado um únlco preÇo pàra cada itêm, com a utilização de duas casas dêcimals' lndicaÇâo

em contrário está sujeita a coireção observando-se os seguintes critérios;
8.3.1. Palta de dígj-tos: serão acrescidos zeros;
8.3.2.Excesso de dÍgitos: sendo o prineiro dlgito excêdente menor quê 5' todo o êxcesso será

suprinido, caso contlário nàverá o arredondamenlo do digito antêrior para mais ê os dêmais itens
excêdentes suprimidos.
S,4,APropostadeve!áserredigidaemlínguaportuguesaeemmoedanaciooaf'êlaboradacom
claÍeza, sem alternativa", ,u"rá", emendas 

_e/ou 
êntrêlinhas. suas folhas rubricadas ê a últiÍna

datada e assinada pero resfonsavel, com indicaÇâo: do vâlo! total da proposta em algarismos,

dos pxazos dê entrêga or, .re..rÇáo, das condiÇõe§ de paganento' da sua vali'dade que não poderá

ser inferior a 60 dias, e outrás informações ê obgervações pêrtinentes que o licitantê julgar

necessárias.
g.5.Existindo discrêpância entre o preÇo unitáIio e o valor total, resultado
Jo pt.ço unitálio pela quantidade, o prêÇo unitário p!êvalecerá'
s.e'ricaêstabetecidoquêhavendodivergênciadepleçosuoitáIio§paraum
serviÇo. prevalêcerá o dê menor valor'
8,?.No caso de alteração necessária da prop
dêcorrêntê exclusivameDtê de incorreÇôes na

orcionalidêdê, bêm como na multip]-icaÇão ê

osta feita pêIo Pregoei-ro e sua Equipe de ApÔ

unidade de medida utilizada, observada â dev
/ôu soma dê valorês, prevalecerá o valor corrigid

a ou execuÇão, das condlÇôes de pagamêntoo na proposta dos Prâzos de entreg
ficará subêntendido que o licj-tan

da mu 1t iPL Ção

mesmo Produt

i

te acêj.tou integralmeotê as disposiÇÕes do8.8.4 náo indicaçâ
ou de sua val idade,



ato convocatôrio e, portanto, serão conslderadas as determinaÇões neLe contidas para as referidas
exigências não sêndo suficientê motivo pala a desclassificaÇâo da Proposta.
8.9.É facultado ao lj"citante, apresentar a proposta no próprio modêl.o fornecido pelo ORC, desde
que esteja devidamente prêenchido.
8.1O,Nas licitaÇôes parâ aquisiÇáo de mercadorias o participante indicará a origem dos produtos
ofertados. A eventual falta da referida indicaÇão náo desclassificará o licitante'
8,11.Será desclassificada a ploposta que delxar de atênder as disposiçóes destê instlumento.
8.12.I'ica facul-tado ao licitante a aprêsêntaÇâo da propo§ta também em midj-a, ou seja, êm cD ou

PENDR]VE.

9.0.DÀ ITABÍ I,I TÀçÃO
9.1,Os docrmentos nêcessários à habilitaÇão dos licitantes, devêrâo ser aprêsentado§ em 01 (uma)

via, dentro dê envelope lacradô, contendo as seguintes indicaÇões no anve!so:

PREFETTURÀ MUNICÍPAL DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÃO . PREGÀO PRESENCIAL NO

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

aa027 / 2022

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÃO deverá conter os sêguintes elementos:

9.2. PESSOA JURÍ DICA:
9.2.1,Prova de inscrlÇão no Cadastro Nacional de Pessoa 'luridlca - CNP'I'

9.2.2.ptava dê.inscriÇão no cadastro de contribuintes êstadual ou municipal, rêlativo à sede do

licitante.
9.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato soclal ern vigor, dêvidamênte rêgistrado, em se

tratando de sociedades comerciais, ê, no caso de socíedâdes por açôes, acompanhado dê docrxnentos

de eleiÇão de seus administladores . InscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhâda de prova dê diretoria em exerclcio. Dêcreto de autorizaçáo, êm se tratando dê enprêsa

ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pals, e ato de registro ou auto!izaÇão para

funcionamento expedj-do pelo órgão competentê, quando a atividadê as§im o êxigir. Regi§tro
comêrcial, no caso dê emprêsa individual. Estas exigências não se aplicam ao licitante que,

quandodaetapadecredenciamentonoceltalne,játenhâaPrêseotadodeformaregularnostermos
do pr"""rrt. instrumento convocatório, a rêfelida documentação solicltada neste subitem.
9.2.a.eatançopatrimonialedemonstraÇõêscontábeisdoúltimoexêIciciosoci.â1,jáexigíveise
apresentado; ,.rà fo.^u da Iêi, com j.ndicaçáo das páginas correspondentes do tivro diário em que

ome§moseencontla,bemconoapresêntaÇãodoscompetêntestermosdêabêrtulaeencerramento,
assinadôs por profissionaL habiiltado e devidamentê registrados na junta comêrcia1 competênte,

vêdada a ;ua substituiÇão por balancetes ou balanÇos provisórios' Tratando-sê de empre§a

constituida há nênos ae urn âno, ou aquera gue ainda não tenha reaLizado o fechamênto do seu

f.irn.ito ano de existência no prazo Iega1, poderá apresentar o BalaÇo de Abertura assinado por

profissional habilitado e dêvidanente reglstiado na junta comerciaf competente '-g.2.5.Rêgulari.dade para com a razenda EedêIa1 - certidão Nêgativa de Débitos Rêlativos aos

êquivafênte, oa forma da lei.
9..2'7.comp.ovaçãoderegularidaderelativaaorundodeGaranliaporTemPodeSeIvi"Ço-EGTS,
apresenta;do o respecti;o Certificado de Regularidade fornecida pel-a caixa Econômicâ Fede!a1.

9.2.B.prova de inexistência dê débitos inaáimplidos pêrantê a .lustiçâ do Trabalho, mediante a

apresentação de certideo Negativa de Débitos irabalhistas CNDT, nos termos do Título vI1-A da

ConsolidaÇào das Leis do Tra'ba]ho, âprovada pelo Decrêto-Lêi r\" 5'452' de 1' de nâiÔ dê 1943'

9 .2 . 9. DeclalaÇáo do licitanter de 
-curnpriménto do disPosto no Alt' 7o' IÔci-so XxxIII' da

constituiçáoredera]_Ar:..2.7ltncisov,daLei8.666/93;desupelveniênciadefatoimped.itivo
no que diz rêspêito à ParticipaÇão na licitaÇão; e de subrnêter-se a todas as c1áusulas e

condiÇões do Presênte instr\raênto coovocatório, conformê modelo - Ànexo II'
9,2.1ó.Certidào negativa de falêncla ou concordata expedida pelo dlstribuidoi da sede do

licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data pIêvi-sta pala abeltura das pxopostas'

9.2'11.complovaÇâodecapacidadededesempenhoantêriolsatisfatório,deatividadêigualou
assemelhadã ao objeto da licitação, feita àtravés de ate§tado fornecj'do por pêssoa jurldica de

Tributos !'ederais e à Divida Ativa da UDião.
9,2.6.Certidões negatlvas das fazendas Estaduâl e

direito púb1j-co ou Privado.
9.2,12.Al.,|atâ dê locafizaÇão e

Firma, informando que a mesmâ

Municipal da sede do licitante, ou outro

funcionanento e/ou declaraÇáo da Prefêitura do local da sede da

funciona no endêreÇo mêncj-onado nos documêntos

9.2,13.Licença Sanitáriâ Estadual ou Municipal'
9.2.1-4.LincenÇa de operaÇáo do órgâo Arüiental estadua-I da sede do licitante'
9.2.15,LinêenÇa dê opêraÇão do órgãÔ knbiêntal fedêral - rBAl4À '
9. 2 . 16. Comprovação da Autorj.zaçáo de Euncionamênto da empresa licitante - ANVISÀ'

9.2 . 1? , complovaÇão do Rêgistro no CREA da empresa licitante'

g.3.osdocumentosdeHabilitaÇáodeverãosêrolganizado§naordendesclitanêsteíns!rr,mento,
irÀceaiaos por um índice correspondente, podeodo ser apresêntados êm origlnal, por qualquer

processo de cópia autenticada pór cartório competeote' pelo Pr:egoeiro ou membro da Equipê de

ipài" o" publlcaçáo . otgáá àa imprensa otlciat' quaodo for o caso' Estando perfêitameote

IegÍveis, sem conte! uorroás, t""""t, emêndas ou entrêIiohas' dêntro do Prazo de validadê' e

encerrados em envêIopê clevidamente Iacrado e lndevassávêI' Por sêr apênas uma formalidade que

visafacilitarostraba]hos,aâusênciadorefê!idoindicênãoinabilitaráolicitantê.

\



9,4.A falta de qua.Iquer documento exigldo, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autênticadas ou das vlas originais para êutênticaÇão pelo Pregoeirô ou mêmbro da Equipe dê Ãpoio
ou da publicaÇão em órgão na imprensa oficiâf, a apresentaÇáo de documentos de habilitaÇão fora
do envelope espêc1fiêo, tornará o rêspectivo licitante inabj-1itado. ouando o dôcumênto for
obtido viâ Ínternet sua legalidade será comprovada nos êndereÇo§ êlêtrônicos corrêspondentês.
poderá ser utilizada, a critério do Pregoeiro, a documentaÇão cadastral de fornecedor, constante
dos arquiwos do ORC, pâra comprovação da autenticidade dê êlenentos âprêsentados pêIo licitantê,
quando for o êaso.

11.0
11.1

.DÀ ORDEI.{ DOS TRÀBÀI,IIOS

.Parâ o rêcebimento dos envelopes e

10 . O . DO CRTúRIO PàRA .'I'LGÀT.IEI[TO

10.l-.Na seleÇão iniciaf das ptopostas para .identificaÇão de quals irão passar a fase dê lances
verbais e na classificaÇão finaI, obsêrvadas as exigências e procedimentos definidos neste
instrumento convocatóaio, será considerado o critério de mênor preço apresêntado para o

correspondente itern.
10.2.H;vendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas, e após obêdêcido o

disposto no art. 3o, § 2', da Lei 8.666/93, a classificaÇão inlcial Pêra a fase de lances
vêlbais, sê fará através dê sorteio.
1O.3.Na presênte licitação - fase de lance§ -, será âssegurada como critélio de desempatê,
preferência de contratação para as microêmpresas ê êmPresás de pequeno portê'
iO.4.puru efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase dê lances -, aquelas
situaÇõesemqueaspropostasapresêntada§pelasmicroempresaseempresasdêpequênopoltêSejam
iguais ou até O5t (cinco por cento) superiores ao melhor pleço'
1ó.5.Ocorrendo a situaÇáo de empate - fase de Iances - conforme acima definida, proceder-5e-á
da seguinte forma:
10.5.L.À microemple§a ou empresa dê pequeno portê mais ben classificada será convocada para

apresentar nova ploposta no náximo aá OS (cinco) rôinutos após o encerramênto dos lancês, sob

pena dê preclusão
10,5.2.Náo ocoxrendo a contrataÇão da nicroenpresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item
anterior, serão convocadas as dêmais Iêmanescêntes que poI ventura se ênquadrêm na situaÇáo de

empate acima dêfinida, na ordem de classificaÇão, para exelclcio do mesno direito;
LO.5,3.No caso de equivalência de valores apresentados pêfas microempresas e êmpresas de pequeno

porte qre se encontiem no intervalo estabêlecido como situaçáo dê empatê' será reâlizado sorteio
àntre Àtas para que se identifique aqrlêla que primeiro poderá aplesentar nê1hor ofêrta'
1O.6.Na hipótese de náo-contrataçao nos termos acima previstos, en que foi obselvada a situaÇão

de empate e assegurado o tratamento difêrênciado a microemplesa e êmPresa de pequeno polte, Ô

objet; licitado será adjudicado em favor da proposta origioalmênte vêncedora do cêrtame.
10.?.A situaÇáo de êmpate - fase de lances -, na forma acima definida' somentê se aplicará
quando a melhor oferta inj.cial nâo tivêr sido aprêsêntada por microêmpresâ ou enprêsa de pequêoo

porte.

podendo, no êntanto, 5êr assistada por qualquer pessoa que sê intelessar'
it.:.o nao comparecimento do lepresãntante de qual-quêr dos licitantes não impedi!á a efetivaÇão
da Íeuniâo, sê;do que, a simples participaÇão neste certame implica na total acêitaÇáo de todas

as condiÇÔes estabelecidas neste Instlumento Convocatório e seus anexos'
ll.4.Emnenhumahipóteseseráconcedidopra2opalaaapresentaÇãodedocl]mentaÇãoe/ou
substitulÇãodÔsenvê-IoPesoudêqualquerelementoexigidoenãoapresentadonareuniãodestinada

15 (quinze) minutos após o horário fixado.
nenhum outlo será aceito.
11,2.Declarada aberta à sêssão pública pelo

inicio dos t rabalhos
Encerlado o Pra zo

Prêgoeiro, se rá
dos intêrêssados' Somentê participará ativamentê da reuniâo r'rm

nelês contidas.

será obsêrvada uma tolerância de
para recebimentÔ dos enve 1opes,

efetuado o devido credenciamento
represêntantê de cada l icj-tante,

PrêÇos ê DocumentaÇáo
cumpre plenamente os

nas condiçóes acima dê fini
máximo de ttês, quaisque r

ao recebimento das propostas de pr:eÇos.
11.5.o Pregoêiro reteberá de cada representantê os envêIopês Proposta
e a declaràcao, separada de qualquer dos envelopes. dando ciência de

de
quê

lequisltos de habi l itaÇâo '
il.6.posteriormente âbrirá os envelopes ptopostas de preÇos, fubricará o seu contêúdo juntâmênte

com a sua Equipe de apoià, confeii"do-as qua"to à validade e cumprimênto das exigências

constantes no instrr.nnento convocatório e soli;itará dos licitantes que examinem a documentaÇão

11. ? . Prosseguindo os trabalhos, o Pregôêiro analisará os documentos e as observaÇões porventura
ida, da classificaÇãô j-oiciaI, indicandoformuladas P

a propostâ d
re lat ivamente

êfos licitantes, dandô-lhes ciêncj-a, êm segu
e menor pleço e aquelas em valorês sucessi

à de nenor valor, para cada iten cotado'
vos e supêriores em até dêz Pol
Entretanto, sê assim julgar necess

podêrá divulga! o resultado numa nova rêunião'
ff.g.Nao havêndo para cada itêm licitado pelo menos três propostas
serão classificadas as melholes propostas subsequentes' até o

sêjam os preÇos ofêrêcidos '
11.9.Em seguida, sêrá dado início à êtapa de apresêntação dê fancês verbais pêlos replêsentant

e devêrão ser formulados de forma sucêssiva,
sta de maior preço. Seráo rêalizâdas
cêssárias. Esta etaPa Podêrá se!
inuidadê dos trabalhos, a critério

dos licitantês inicialmente classificados. qu

valo!es distintos e decrescêntes, a partir do autor da propo

tantâs rodadas dê lances velbais quantas sê fizerem ne

interrompida, marcando-se una nova sessão pública para cont
do Pregoeiro '
11.10.Não serão aceitos lances com valoles irrisórios, incompatlvêis com o valo! orçado, e

deverãose!êfetuadosemunidademonetálianacional'Adesistênciaêmaprêsênta!lanceverbal'



quando convidado pelo Pregoeiro, implicará Da êxc1usáo do licitante apenas da etapa de lances
vetbais para o correspondênte j.tem cotado e na manutenÇão do ú1tiÍno preço aPlesentâdo, para
efeito dê classificação final das Plopostas.
11.l-1. Declarada encertada a etapa compêtitiva e ordenadas às propo§tas, o Pregoeiro examinará a

acêitabifidade da primêira classificada/ quanto ao objêto e valo!, decidindo motivadamente a

respeito.
11.12.Sêndo acêitávet a proposta dê menor prêÇo, será aberto o enveloPe contêndo a documentação
de habilitaÇão somente do ficitantê que a tivêr formulado, para confirmaÇâo das sua§ condiÇóês
habilitatórias, Constatado o atendimênto pleno das exigências fixadas no j-nstrr.]mento

convocatório, o licitantê será dêclaradÔ vêncedor, sêndo-lhê adjudicâdo o rêspectivo itêm,
objeto dêste certame, apô§ o transcurso da competente fase rêcursal, quando for o caso,
11.13.Se a oferta não for aceitáveI ou sê o licitante não atender as exigência habilitatórias,
o pregoeiro examina!á as ofêrtas subsêquentes, na ordem dê cLassificâÇâo, verificando a sua

aceit;bilidade e procedendo à hab11ltaÇão do proponente, e âssim suces s i.vamênte, até a apuraÇâo

de uma proposta que atenda as disposiÇõe§ do instnmênto convocatório'
11.14.Dâ rêunião -Lavrat-se-á Ata Ci rcunstanciâdâ, na quaf serão rêgistradas todas as ocorrênciâs
e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiio, sua Equipe de Apoio e licitantes plesentes.
11.15.Em decorrência da Lei óomplemeotar 123/06, a comprovaçâo dê rêgularidade fiscal e

trabalhista dâs microêmpresas ê empresas de pequeno porte somente sêrá exigrida PaIa êfeito de

assinatura do contrato, observando-se o seguinte procêdimento:
11.15.1.4s microemprêsas ê emprêsas dê pequêno portê, por ocasião da participaçâo nesta
11cj.taÇáo,devêIãoaplesentaltodaadocumentaÇãoexigidaparacomprovâçãoderegulalidade
fi-scaletrabalhista.dentreosdocumêntosenumeradosnestêinstlumentoparaêfêitode
Habi.litâção e integrantes do envelope DocumentaÇão, mesmo que êsta aprêsente alguma rêstrição;
11.15.2.Havendo alguma restriçãO na comprovaÇão da rêgulalidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo dê 05 (cinco) dias útei-s, cujo telmo inicial colrespondêIá ao momento em que

o li;itante for declarado vencedo!, prorrogávêis por igual periodo, a critério do oRC, para a

IegularizaçáodadocumentaÇão.paganentoouparcelamentododébito,eemissãodâêventuais
ce;tidões negativas ou po§itivas com efeito de certidáo neqativa;
11.15.3.À nâá_regularizaçáo da docrmentaçâo, no plazo acima previsto, inplicará decadência do

direito à contrataÇão, sem preiulzo das sanÇÔes previstas no Art' 81, da Leí 8'666/93' §endo

facultado ao ORC convocar os licitantês rêmaoescêntes, na ordêm de classificaÇão, pa!a assinatura
do contrato, ou revogaa a licitaÇão.
11.16,Os ctocumentos apresentados pelos licitantes no credênciamento e os êlenentos constantes
dosenvelopeSProPostadePreçÔseDocrrrnentaçâoquêforêmabertos,seIâoletidospeloPrêgoêiro
e anexados aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope Documentaçâo, ainda lacrado, do

licitante descfassificado ou que não logrou êxito na etapa competitiva que não fol Iêtixado por

sêu !êprêsentante 1egal no p.ãro de 60 (sêssenta) diâs consêcutivôs da data de homologação do

presentê certame, sêrá Sumariameote dêstruldo'

12.O.DO CRrúRro DE ÀCE:IÀBIL:DÀDE DE PREçOS

12.1.Havendo proposta ou Iance vencedor com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I

- Termo dê Referência - EspecificaÇõês, na coluna códiqo:
12.1.1.Com indícios quê conduzan á urna presunção lelativa dê inexêquibil idade, pelo critério
definido no Àrt. 48, Ir, da Lei 8.666/93, em ta.I situaÇão, não sendo posslvêI a imediata
confirmaçáo,poderáse!dadêaoficitanteaoportunidadêdedêmonstla!asuaêxequibifidade,
sendo-lhe facultadô o prazo de 03 (três) dias útei§ para comprovar a viabilidadê dos preços,

conforme parâmetros do mesmo Alt. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do item'
12.2. SaIi;nta-se que tais ocorrências não desclassificam automat i.camêôte a proposta, quando fÔr

o caso, apenas o j.tem corrêspoDdente.

13.0.DOS RECT RSOS

13.1.Dêclaradoovenceclor,qualquerlicitantepoderámanifestarimediâtaemotivadâmêntea
intenÇão de recolrer, observa;do-se o disposto no Art' 4o' Inciso xVIII' da Lêi 10'520/02'

13 .2 . o acolhiÍnênto .to rêcu;so impoxtarà a invalidaçâo apenas dos atos insuscêtiveis de

aproveitamento.
13.3.AfaItademanifêstaçãoimediataemotivadadolicitantêimportaráadêcadênciadodileito
dê recurso e a adjudicação do objêto da licltaÇáo Pelo Pregoeiro ao vencêdor'
13.4.Decididos os reculsos; a áutoridade superi;r do oRc fa!á a adjudicaÇão do obieto da

Iicj-taÇão ao proponente vencêdor.
L3.5,Orêcursose!ádirigidoàautorldadêsupeliordooRC,porintermédiodoPrêgoeiro,dêvendo
sãr- protocol-irado o ori;lnal, nos horárlos normais dê expêdiente das 08:00 as 12:00 horas'

êxclusivamente no sêgulntê endêreÇo: Av' Presidente João Pessoa' 47 - Centro - Mogeiro - PB'

14.1.Conc]uldo a fasê comPetitiva, ordeoada às propostas aprêsêntadas, analisada a docu[entação
ostos na forma da 1êgislação vigente,

de habil itaÇ
o Pregoei ro
autoridade superior do ORC, i

ào e obsêrvados os recursos porvêntura intêrp
êmitira r:eIatório conclusivo dos trabal-hos desênvolvidos no certame, remetêndo_o a

rlos

e quê aprêsellte a de

à AdtudicaÇáo ê HomofogaÇáo d
untamente com os elementos constitutivos do procêsso' nêces

a rêspectiva ficitaÇão, guando for o caso'
ta semprê a defeso ORa podêrá, no êntanto, tendo em via

r e deixar de homologar, total ou Parcialmente, o resu14.2.A autoridade superior d
interessês do ORC, discorda
aprêsentado pelo Plegoeiro, re
fundamentaÇáo exigida Pela leqt

vogar ou considerar nula a LicitaÇáo, desd
islaçáo vigente, rêsguardados os dirêitos

15.0 . DO COI(IRÀÍO

dos 1i citaotes

a
d

S

14. O.DÀ HOMOLOGÀÇÃO E ÀD.'UDICÀÇÁO



15.1.Após a honologaÇáo pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário §erá convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notifj-caÇão, assj-nar
o respectivo contrato, quando for o caso, ê1abolado êm conformidade com as modalidades pertnitidas
pe.Ia Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alteraçôes nos têrmos dêfinidos pela rêferida nonna '
1S,Z.uao atendêndo à convocação para assinar o contrâto, e ocorrendo êsta dêntlo do prazo dê

validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventula tenha obtido como

vencedor da 1i citaÇâo.
1"5.3.É perrnitido ao ORC, no caso do l-icitâote vencedor nâo compalecêr para assinatura do contrato
aro pauro e condiçôes estabel-ecidos, convocar os licitantes remênêscêntes, na ordêm de

clasiificaçao e sucessivamentê, para fâzê-10 em igual prazo do 1Ícitaote vêncedor.
15.4.O contrato que eventuâlmente vênha a ser assinado pê1o licitante vencêdor, podêrá §elr

altelado con a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entrê as

pêttês, nos casos prêvistos no Art. 65 e sêrá rescindido, dê pleno dirêito, conforme o disposto
;os Arts. "11, '78 e ?9, todos da Lei 8.666193; e executado sob o regime de tarefa'
15.5,O Contratado f j-ca obrigado a aceitar, nas nesnas condiÇÔes contratuais, os aÔréscimos ou

suplessôes que se fizerem nós serriÇos, até o respêctivo limite fixado no Art. 65, § 1" da Lei
8.666/93. Nenhum acré§cimo OU supres§ão poderá exceder o l-imlte estabefecido, salvo as suplessões
resultantes de acordo celebrado entrê os contratantes.

dê adimplemento das obligaçÔes
pelo ORC obedeceráo, conforme o

16. O. DÀS SÀIiçôES ÀDMINÍSlRÀrrV,'s
l6.l.ouem,convocadodentrodoprazodevafidadedasuaproposta,nãocefeblarocontrato'
deixar de entregar o,.-, upta"".rtut documentaÇâo falsa êxigida pata o certame' ensejar o

retardanento da execuÇão de seu obieto, não mantive! a proposta, falhar ou fraudar na execuÇão

do conLrato, comportar-se de modo i;1dônêo, declarar informaÇões falsas ou cometer fraudê fiscal,
garantido o direito à ampfa defêsa, ficará impedido de licital e contratar coin a união, Estados,

ól"t.ito Eederal ou Municlpios e, será dêscredenciado do sistena de Cadastranênto Unificado de

rornecedores sIcÃF do Govelno EêdeIaf e dê sistemas semelhantes mantj-dos por Estados, Distrito
Eederal ou Municipios, pelo prazo de até o5 (cincÔ) anosi sem prejuízo das multas previstas
neste Edital ê das demais cominaÇões legais'
16.2.À lecusa injusta em deixar de cumplir as obri"gaÇôes assumidas ê prêceitoa lêgais, sujêitará
o contratado, garantida a prévia defeia, às seguintes penalidadês pr:evistas nos Àrts' 86 e B'7,

da Lei g.666/93: a - advertência; b - nufta de mora de 0,51 (zero vlrgula cinco por cênto)

aplicadasobreovalordocontratÔpordiadeatrâso!]aentrega,noinicioounaexecuÇãodo
otjeto ora contratado; c - Í[u1ta ae iOg (dez por cento) sobre o valor contratado pefa inexecuÇão

total ou parcial do contrato; d s imultanêamênte ' qualquel das penalidadês cablveis
fundamêntadas na Lei 8.666193 ê na Lei )'0'52A/02'
16.3.Se o valor da mufta ou indenizaÇâo devida não for recolhido no plazo de 15 (quinze) dias

apósacomunicaÇãoaocontlâtado,seráautomaticamentêdescontadodaprimeiraparcelado
pâganento a que o contlatado vier a fazer jus. acrescido de juro§ moratório§ de 1t (um por

t.a,to) 
"o 

mês, ou, quando for o caso, coblâdo judicialmentê'
16.4,Após a apl-icaÇão dê quaisquer das penalidádes previstas, realizâr-se-á comunicaÇão esclita
ao contratado, e publicado na imprensa àti"iur, excluldas as penalidades de advertência e multa

de nora quando for o caso, constàndo o fundamento lega1 da punlçáo' informando ainda que o fato
será reqistrado e publicâdo no cadastro corrêspondênte'

17.0.Dà COMPRO ÇÃO DE EXICUqÀO E R CEB]IIIENTO DO OB.,ETO

17.1.Executada a presente contrataÇão e observadas as condiÇóes
pactuadas, os proàedimentos e prazos para receber o.seu objeto
àaso, à disposiÇões dos Arts. 73 a ?6, da Lei 8'666/93'

18.0.DO PÀCÀIaENIO
i8.t.o pugr^.nto será realizado mêdiante processo rêgu1ar e em observânciâ às noImas ê

procedimentos adotados pelo oRC, da seguintÀ maneira: Para ocorrel no prazo de trinta dias'
contados do periodo de adimpfemento
1g.2.o desêÍücoLso máxamo ao-puiloao, não será supêrior ao valot do respectivo adlmplemento, de

acoldo com o cronoglama aprovaao, quando for o caso, e sempre em conformidade com a

disponibilidade de recursos financeiros '
18.3.Nênhum valor será pago ao Contratâ

comp

ntô pendentê de liquidaÇão qualquêr obligaÇão
enalidade ou inadimpLência, a qual poderá §er

financej-ra que fhe fox imposta, erí virtude de p

ênsâda com o pagamento pendêntê, sem quê isso

êfetivo Pag

do êoqua

18.4 .Nos casos de eventuais atrasos de paganent
Contratado nãô tenha concolrido de algulna forma
financê i ra, devida dêsde a data limitê fixada pa

amentô da parcela' os encargos moratór

gêrê direito a acréscimo de qualquêr naturêza'
o nos teEltos deste instrumento, e desde eo

para o atrasÔ, será admi-tida a compe s ao

ra o pagamento até a data correspondên
ios dêvidos em razão do atraso no pag I} o

seráo calculados com uti 1i"

moratórios; N = número dê d

vP = valor da Parcela a 5e
(TX - 100) + J65, sendo TX

sua fa]ta, r]m novo Íodice a

indice estabel-ecido Para a

possa mais sex ut i 1i zado,
lêgislaÇão entâo em vigor.

zaÇão da seguinte fórmulai EM N x VP x I, onde: EM = ênca
j-as ent!ê a data Prevj-sta Para o pagamênto e a do efêtivo Paq

lndice de compensaçáo financeila, âssim apurado:
I do IPCA-IBGE âcumuladô nos úItimos doze mêsês opê !centua

r paga; e I

dotado pelo Govêrno Eederal que o substitua'
compensação financeira venha a ser extinto

Na hipótesê do .eferi
ou de qualquer foma não

r a ser determinado Pela

do

será adotado, em substituiÇão, o quê v1e

19. O.DO REÀ,JUSTâI''ENTO
19, 1. os PreÇos contrataclos sáÔ fixos ê irleaj'lstáveis no prazo de un ano'



19.2,Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante soticitaçâo do Contratado, os preços
poderão sofrer reajustê após o interregno dê um ano, na mêsma proporçâo da variaçáo vêrificadâ
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se pot base o Ínês de apresentação da respêctiva ploposta,
exclusivamente para as obrigaçóes iniciadas e concluidas após a ocorrência da anualidade.
19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo dê um ano se!á contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
19.4.No caso de atraso ou nâo divulgaçâo do índicê de reajustanento, o Cootlatante pagará ao

Contratado a importânêia calculada pela última variaÇão cônhêcida, liquidando a difelenÇa
corrêspondente tão logo seja dlvulgado o índlce definitivo. rica o contlatado obrigado a

apresentar menória de cálcu1o refelentê ao reajustamênto de preços do valor rêmanescentê, sênpre
que estê ocorrêr.
ig.S.N"" aferiÇões finais, o indice utllizado para reajustê será, obrigatoriamente, o definitivo.
19.6.Cago o lndice estabêIêcido pala reaiustamento vênha a sêr extinto ou de qualquer formâ nâo

possa mais ser uti.l"izado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pê14

l-egislaÇáo entáo em vigor.
19:?,Na ausência de prêvisão 1êga1 quanto ao índice substituto, as partês elegerâô novo indice
oficial, para reaiustamento do preço do va.Ior renanêscente, por meio de telIno aditivo'
19.8,o rêajuste poderá sêr lealizado por apostilamento'

20. O. DA.S DTSPOSÍÇõEg GERÀÍS
20.1.Nâo será devida aos proponentes pela elaboraÇão e/ou apresêntaÇão de documentação Iêlativa
ao certarne, qualquer tiPo de indenização.
2O,2.Nenhuma pessoa flsica, ainda que credenciada por procuraÇáo legal, poderá representar mais

de ul'ila Licitante.
20.3'ÀpresentelicitaçeosomentepoderávirâserlevogadaPorrazÕesdeinteressepúblico
decorrente de fato supervenientê devidamente conprovado, ou anulada no todo ou en parte, por

il-egalidade, de oflciá ou por provocaÇão de telceiios, mediante parêcêr esc!ito ê dêvidamente

fundamentado ,

20.4'CasoasdatasprevistasparaalealizaçãodoseventosdaplesentelicitaÇãosejamdeclaradas
fêriado ê não havenclo ratificaÇão da convocâÇão, ficam tlaosfêridos automat j-camente para o

pÍimeiro dia útil- subsequênte, no mesmo local e hora antêrj-ormênte prêvisto§'
)O,S.O onc por conveniêDcia adrninistrativa ou técnica, se rêserva no direito dê paralisar a

qualquêr tenpo a execução da contlataÇão, cj-entificando devidamentê o Contlatado'
áO.g,oecairá do direj.to de impugnar perante o ORc no§ termos do presente instrumento' aquele
que, tendo-o aceitado sêÍn oÉi;Ção, vênha a aplêsentar, depois do julgamento' falhas ou

irregularidades que o viciaram hipótese en que taf comunicado neo te!á efeito dê leculso'
20.7.Nos val.ores aprêsentados pÀlos llcitantes, já dêvêrão estar incluldos os custos com

aqui.siÇâo de materlà1, mâo-de-oúra utilizada, impostos, encargos, fretes ê outros quê venhan a

incidir sobre os respêctivos preÇos.
2o'8.AsdúvldassulgidasapósaapresentaÇãodaspropostasêoscâsosomissosnesteinstrr.mênto,
ficarão única e êxcfusivamente s;jêitos a interp!êtâçâo do Prêgoeiro, sendo facultadâ ao nesmo

ou a autoridade superÍor do oRC; em qualquê! fase da licitaÇâo, a promoÇão de diligência
destinadâ a esclarecer ou a complernentar a instluÇão do plocesso'
20,9.para dirimir controvérsia; decorreotes destê certane, excluído qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Itabaiana.

Mogeirô - PB, 1O ho de 2022.

ELÀV lANO ON ARA JO

Pregoeir oficial
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DE REEERÊNCIÀ Es PECI EÍCAÇÔES

1.0.DO OBJEÍO
t-.1.Constitul objero desta licitaÇão: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESÀ PARÀ sERVIÇos DE TRANSPoRTE DE

RBsÍDUos sóLrDos- uRBÀNos NA SEDE DBSTE MUNrcÍpro ATÉ o DESTTNo ErNAL No ATERRo sANrrÁRro

tocAlrzADo EM cAMprNÀ GRÀNDE/eB, coM A urrlrzAÇÀo DE vEÍculo urrlrrÁRro rrPo CAMTNHÃO ROLL oN-

ROLL OFE.

ÀNEXO

TERMO

2. 0 .,ruslrFrcÀTrva
2 . 1 . Cons ide rando as necessidâdes do oRc, têm o presente têrmo a finalidadê
e adequadanente, os procedimentos necessários para viabilizar a contrataÇão
2,2.As caracterlsticas e especj"ficaÇões do objeto ora licitado sáo:

cóorco I DrscnacNrÇÁo
r'tn-ausponTEDERxsÍDUossÔLIDosurbànosdasededestemunicípioatéodestino

fj.nal no atêlro sânitário localizàdo em Câmpina Grande/PB, com a utiLizaÇão
ide velculo utifitário tipo câmlnhão rofl on-Ro]1 off, nos seguin!es termos:

I if - a operação de transPorte dos resíduos sóIidos deverá ser realizada cor(
louns catet'lses on-nott off con capacidade mÍnima de 40n" cada; 2 - a VIÀGEM

colrespoode em deixar uma caÇambâ vazia em MogêirÔ e levar unâ outrâ
.câÇamba cheia dê resíduos sólidos urbanos Pârâ CamPina Grandê/PB' 3 - a

' IDISTANCIÀ do local dê retirada da caÇamba em Mogeiro/PB para o destino final'
tro aterro sanitário en Campinâ Grande é de l0 kmi 4 - a FREQUÉNCIÀ estima é

'deatéseisviagensporsenanai5-todasasDEsPESASdecorrentesdaopelaÇão'
,inclusive, maDutenÇão, combustÍveis e motorista, ficarão a calqo do

rcontrêtado.

I pnreÃo pnrssNcr AL Nô ooo2't /2022

{.o.Do cRrrÉRro DE ÀcErrÀBrLÍDÀDE DE PREÇos

4.1,Havendo proposta ou lance vencedor
coluna código:
4.1.1. Com indicios que conduzam â uma

definido no Art. 48, 1r, da Lei 8.66
confirmaçáo, podêrá ser dada ao Licita
sendo-lhe facultado o prazo dê 03 (t!ê
conforme parâmetros do mêsmo Àrt. 48, Í
4.2.Salieota-se que tais ocolrências ná

ESTÀDO DÀ BÀ
PREE'EITUN,A MUNICTPÀI DE MOGEIRO

cordrssÀo eERMANEMTE ou ltcrreçÃo

presunÇ
6/ 93, etn

com valot para o rêspectivo item rêlacionado acima, na

ão relâtiva dê inêxequibi- l idade, pelo crité!i

de definir, técnica
em tela,

UNfDÀDE
V]AGEM

QUÀN!IDÀDE
168

3. O.OBRIGÀÇóES DO COrqrRÀrÀDo
3.1'Responsabilizar.se por todos os ônus e obligaÇóês concernentes à legislaçáo fiscal, civi]',
tributá;ia e trabalhista, bem como por todas as dêspesas e compronissos âssr'midos, a qualquer
titulo,pêlantêseusfornecedoresoutelceirosêmlâzãodaexecuÇãodoobjetocontratado.
3.2,subsiituir, alcando com as despesas decorrentes, o5 mateliais ou serviços que apresentarem

alteraÇóes, deterioraÇõês, imperfeiçóes ou quaisquex irregularidades discrepantes às êxigêocias
doinstrumentodeajustepactuado,aindaqueconstatadosapósorecebimentoe/oupagamênto.
3.3.Não transferi! a outrem, no todo ou em parter o objeto da conlrataÇáo, salvo mediante prévia
ê exprêssa autolrizaÇão do Contratante.
3'4'Manter,du'anteavigênciadocontratoououtxosiostlumentoshábeis,êmcompatibilidadê
com as obrigações assumidas, todas as condj.ÇÕes de habilitaÇão e quallficaÇao exigidas no

respectivo pio""""o licitatório, apresentando ao Contratânte ôs doc,mêntos necêssários, sêmpre

que solicitado.
3,5,Emitir Nota piscal corlespondentê à sêde ou filial da enpresa que apresêntou a documentâÇão

na fase de habilitaÇão.
3.6.Executar todas as obrigaçôes as§um.idas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando_

sêr rigolosanente, oentrà dos prêceitos legais, normas e especificaÇÔes técnicas
correspondentes .

nte a op
s ) dias útêis para comprovar a vlabilj.dade dos p
I, sob pena dê desconsideraÇáo do itêm'
o descfassificam autonaticamênte a proposta, quan

ta1 situaÇão, não sendo possÍveI a imedlat
ortunidade de demonstrar a sua exêquibilj'dade

Ços

o
a

r
o caso, aPenas o itêm
4 .3. os lances verbais

correspondentê.
serão efetuados em unidâde monetária nacional'

correspondentê,
dêsde que sej a

5 . 0 .}.{oDEúo DÀ PROPOS!À
5,1,É parte integrante deste Termo de Referência o modê1o dê proposta de pIêÇos

podendà o l-icitánte apresentar â sua proposta no próprio modelo fornecido'
devidamentê preenchiclo, conforme facufta o instnmento convocatório - Anexo 01'
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ESTÀDO DÀ
PREE EITUB,À MIJNICIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÀo PE RI,íÀNE MrE DE LrcrrÀÇÁo

PROPOSTÀÀNEXO 01 ÀO TERMO DE BEFTRENCIÀ

PREGAO PRESENCIAL N" AOO2'1 /2022

OBJÉTOI CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRÀNSPORTE DE RESÍDUOS

DESTE MUNICÍPIO ATÉ O DESTINO FINAL NO ATERRO SANÍTÁR]O LOCAIIZADO EM

UTII,ÍZAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TlPO CÀMÍNHÁO ROLL ON'ROLL OEE'

PROPONENTB I

Prezâdos Senhores,

PROPOSTA

P.ÊF.: PREGÀO PRESENCIÀ! N" OOO27 /2022

Eqa
t1

DrscRnárNÀÇÁo
irt{Àlsponta DE REsÍDgos sÓLrDos urbânos da sede deste
municipio até o destino final no aterro sanitário
localizado etn campina Grande/PB, com a utilizaÇão
de veÍculo utj.l.itário tipo caminhâo rolf on-Ro11
off, nos sêguintês termos: 1 _ a operaÇáo de
transportê dos lesíduos sólidos dêverá ser reaLizada
com DUÀS CÀÇAI4BÀS On RolL off com capacidade minima
de 4Om. cadai 2 - a VIAGEM corlesponde em deixar
u]na caÇanüa vazia em Mogêiro e Levar ulna outla
caÇanba cheia de resÍduos sólidos urbanos para
Câlipina Grande/PB, 3 - a DISTANCIÀ do focal de

lretirada da caÇàÍüa em Mogeiro/PB para o destino
'fina1 no aterro sanitário em campina Grande é de ?0

km, 4 - a FREOUENCÍA estima é de até seis viagens
'poa semana, 5 - todas as DESpEsÀs decorrentes da

operaçao, inclr.rsive, nanutenÇâo, corüustíveis e

motorista, ficarão a cârgo do contlatado.

sóLrDos URBÀNos NA SBDE

CAMPINA GRÀNDE/PB, COM A

UNIDÀDE QUÀNIIDÀDE PREÇO UNIT
VÍÀGEM 168

PREÇO TOTÀI

de de

Nos temos da licitaçáo em epigrafe, apresêntamos proposta conforme abaixo:

Responsáve1

CNPJ

VÀLOR TOTÀL DA PROPÔSTA - R$

PRÀZO - ltem 5.0:
PÀGÀMENTO - IIEÍN 18.0:
VÃLIDÀDE DÀ PROPOSTA - ÍtEM 8.0:

I

I



roLHA 01,/02

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

COMISSÂO PERMÀ}IENTE DE LICITÀÇÀO

Àr{Exo rr - PREGÃO PRESENCTÀ! N" 00027 /2022

MODELOS DE DEC],ÀRÀÇÕES

REE.: PREGÃO PRESENCÍAL N" OOO21 /2A22
PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

3,0 - DECLARÀÇÂo dê submeter-se â todâs as cláusufas ê

convocatório.
condições do cor!êsPondênte instrumento

1.0 - DECLARAÇÃo de cumprimento do disposto no Art' ?Ô. Ínciso XXXÍII, da CF - Art' 2?' Incj-so
V, da Lei 8.666/93.

oproponenteacimaquatificado,sobpenasdaLeieêmacatamentoaodispostonoArt.?oinciso
xxirri au constltuiÇão Fêdêra}, Lei 9.854, dê 27 dê outubro dê 1999, declara não possuir en seu

quadrodepessoal,funcionáliosnenorêsdêdezoitoanosemtrabalhonoturno,perigogoou
insalubre e nem Írenores de dezesseis anos, em qualque! tlabalho; podendo existi.! menoles, a
partir de quatorze anos, na condj.Çáo de aprendiz na forma da legislaÇão vigente'

2.0-DECLARAÇÃOdesupervenj-ênciadefâtoimpeditivonoquedizrespeitoaParticipaÇãona
licitaÇão.

conforme exigência contida na Lei 8,666/93, Àrt. 32, §2", o prÔponentê acima qualifj-cado' declara
náohaver,atéapresentedata,fatoimpeditivonoquedizrespeitoàhabilitação/participaÇáo
na presente licitàção, náo se ênconttânáo em coneordata ou estado falimentar, estândo ciênte da

obriqatoriedade de informar ocorrências posterioles' Ressalta, ainda' náo estar sofrendo
p"r,"íid"d" de declaraÇão de idoneidade no ârqbito da administração PederaI, E§tadual", Municipal
;u do Distrito Federal, arcaodo cj.viI ê criminalmêote pêLa plêsente afirmaçâo.

o ploponênte acima qualificado declara têr conhêcimênto e

respectivo instrumento convocatório e submete!-se as condiÇÔes
aceitar todas as c1áusulas do
nele estipuladas.

Local e Data.

NOME /AS S INÀTURÀ/ CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECIÀRÀÇÕES DEVERÃO SER ELABORÀDAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LIC]TANTE' QUANDO FOR O CASO'



EOLHA A2/02
REP.: PREGÁO PRESENC]AL N" OOO2'7 /2A22
PREEEÍTURA MUNICÍPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE r

CNPJ:

d) quê o conteúdo da proposta âpresêntada
não será, no todo ou en parte, direta ou
outro participante potencial ou de fato do
do objeto da referida I-icitaÇão;

4.0 - DECTARÀÇÃO de êlaboraÇão independentê de Proposta'

(identificaÇão completa do rêpresêntantê do licitante) , como representântê dêvidamente

constituldo de (identj.flcação c;mpleta do licltante ou do consórcj-o) , doravante denominado

(Iicitante/consórcio), para fins d; disposto no item 7'5'1' do Edital do Pregão Prêsêncj-a1 no

OOO2"| /2022, dêclara, sob as penas da Iej', em especial o art' 299 do código Pênal Brasileiro'
que :

a)apropostaaplesentadapalaparticipardoPregãoPrêsencialnoa002.7/2022foie1aboradadê
rnaneiia indepenàente pelo licitànte, ê o conteúdo da proposta não fol' no todo ou em palte'
dirêta o inditetanente, informado, discuti.do ou lecêbido dê qualquêr outro participante potêncial-

ou de fato do pregâo plesencial n" ooo21 /2022t por qualque! neio ou por quafquer pessoa;

b) a intenção dê apresenta! a propostâ elaboráda Para ParticiPar do Pregâo Prêsência1 no

ooa2.7 /2022 náo foi lnfornaaa, discutiaa ou recebida de qualquer outro participante potencial ou

de fato do Prêgão Prêsenci . n" oaa21 /2022, por qualquêr meio ou po! qualquêr pessoa;

c) que náo tentou, por qualquer neio ou por qualquer pessoa, influix na decisão de qualquer

àutrá participante potenciat ou de fato do prêgão prêsencial- a" ooo21/2022 quanto a participar
ou não da referida licitação,

pa.a participar do Pregão Prêseocj-a1 no 0AA2'7 /2022
indireta$ente, comunicado ou discutj-do con qualquer
Pregâo P!esencial n" AAA21 /2A22 antes da adjudicaÇão

e) que o conteúdo da proposta aplesêntada para participação do Pregão P!êsenciâ1 ^o 0A027 /2022

não foi, no todo o,, .^ p..t",. direta ou indirêtamênte, discutido ou recebido de qualquêI

integrante da Prefeitura Municipal dê Mogeiro antes da abertura oficial da§ propostas; e

f) que está plenamente clênte do teor e dâ extensão desta declaraÇão e quê detém plenos Poderes

e informaÇões para firná-Ia.

Local e Data '

NOME /AS SINAT IRÀ,/CARGO
Represêntantê legal do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECI.ARAÇÕES DEVERÂO SER ELABORÀDÀS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTEI OUÀNDO FOR O CASO'

\



ESTA)O DÀ
PREEEITURÀ MUNICIPÀI, DE }'{OGEIRO

COM]SSÀO PERMÀNENIE DE LICITÀÇÃO

ÀlrExo rrr - PRIGÀO PRESENC!À! No ooo27 /2022

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABTLÍTAÇÃO

REE.: PREGÃO PRESENC]ÀL N" AAO2'7 /2022
PREFEITURÀ MUNTCIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0-DECLARAÇÀODEREGULÀRIDADEparahabilitaçãoprevistonoÀrt.4o,lnclsoVII,daLei
to.52a /42 .

o proponente acima qualificado, declara, em conformidade con o dispo§to no Art. 4o, Inciso VII.
a. l.l- fO-SZOl02, qul está apto a cumprir plenamênte todos os requisitos de habilitaÇão exigidos
no lespectivo instlumento convocatório que rege o certane acima indlcado'

Local e Data.

NOME/ÀSS INATURÀ/CARGO
Represêntantê lega J- do proPonente.

OBSERVAÇÃO:
À DECLARÃÇÂO DEVEú SER ELABORÀDÀ EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICIÍANTE' OUÀNDO FOR O CASO.

\



ÀNEXO IV - PREGÃO PRESENCIÀÍ, N" OOO21/2022

MINUTÀ DO CONTRÀTO

PREGÁO PRESENC!ÀI N" ooo2l /2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' PP OOO2'7 /2A22

COIITRATO No: ..../''.-CPL

ESTÀDO DÀ PÀRAIBÀ
PREFEITUA,A M'NICIPÀ! DE MOGEIRO

covrssÀo IERMÀNENTE oe r.rcrraçÂo

TERMO DE CONTRÂTO OUE ENTRE 51 CELEBRÂ!4 A PREFEITÚRA MUNÍCIPAL DE

MoGErRo E ., PARÀ ExBcuÇÃo DE sERvrÇo coNFoRME DrscRrMrNADo
NESTE INSTRUMENÍO NA TORMA ABAÍXO:

PeIoplesênteinstlumentodecontlato,der]mladoPrefej.tulaMunicipaldeMogeiro-Àv'
Presid-enteJoáoPêssoa,4?.Centro-Mogeiro.PB,CNPJno0E'866.501/0001-6?,nêsteato
reprêsêntâda pefo Prefêito Ãntonj.o José Ferreira, BIasileiro, solteiro, Empfesalio, fesidente e

aoàlcitiaao na sitio pintado de ci.na. 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, cPF n' 840'199'644-91'
Cartei.a de Idêntidadê no 3360118 SSPPA, doravante slmplesmênte CONTRÀTANTE. e do Ôutro lado

'', CNPJ no ''''"''', neste ato representado
por .... rêsidênte e domiciliado Dâ '.'.r
àpf,rr. . Calteira dê fdentidadê no ..,., doravante simplesmente CoNTRATÀDO, dêcidirâm
as partes contratantes assioar o plesênte cont!ato, o qual se regêrá Pefas cLáusul-as ê condiÇões

seguintes:

CIáI'$'LÀ PRI!íEÍRÀ - DOg FT'NDIIMEIÍAOS:

Este contrato dêcor!e da licitaÇão modalidade Pregáo Presencial n" AAA2'7/2A22, processada nos

têrmos da Lei Fêdela1 n" 10,520, de 1? de Jufho de 2002 e subsidiariamentê a Lêi FedeIal no

8.666,de21deJunhode].993;LeiCompfenentarÍj.l23,de14deDezenbrode2006;Decreto
lluniclpal n. 016, de 1O de Novenbro de 2006; e legislaÇáo pertinênte, consideradas as alteraÇóes
postêri"ores das lefêridas normas.

CtJÚSvIÂ gE@NDÀ - DO OB;'ETO:
o presente contrato tem por objêto: CoNTRÃTAçÃO DE EMPRESA PARÀ SERVIÇOS DE TRÃNSPORTE DE

RESÍDUos SóLrDos URBANos lle Àrón DESTE MUNICÍPlo ÀrÉ o DEsTINo rINAL No ÀrERRo sÀNITÁrIo

LocALrzÀDo EM cÀMprNA GRÀN;E/pB, coM A uTrlrzAÇÃo DE vEÍculo urrlrrÁRÍo TrPo SAMTNHÃ6 R6LL oN-

ROLL OEE.

oserviÇodevêráSerexecutadoriqorosamentêdeacordocomascondiÇõesexprêssaanestê
instrumento, proposta apresentâda, especificaÇões técnica§ co!resPondentes ' 

processo de

licitaÇão noaaliaàde pregáo Prêsencial;' OAA2'7 /2A22 e instruÇôes do Contratante, documentos

êssesquefj-camfazendÔpartêsintêgrantêsdopresêntecontxato,indêpendentedetlanscxiÇão,e
sob o regime de tarefa.

À
cüiu§ul.À lERcErRÀ - DO IIÀÍ.OR E PREçOS: \ \
o valor total deste contrato, a base do preço proposto, é dê R$ "' ("') 

\ I

CLiiUSUtÂ QI'ÀRIÀ - DO RE.A,JI'sT.r."NEO EM sEN,,DO E'TI'ITO: 
[qos preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no plazo de um ano'

O.riro'ao prazo de vigência do êontrato e mêdiante solicitação do Contratado, os preÇos poderão

sofrer reaiuste após o interrêgno dê lrm ano, na mesma Proporção da variaÇâo verificada no ÍPCA-

fBGE acumulado, tomândo-se po.tu"" o mês de apresentaÇão da respectiva proposta, êxclusivamente

para as obrigaçôes iniciadas e concluidas após a ocorr'ência da anualidade'
Nosreajuste§Subsequentesaoprineiro,ointerregnomlnimodeumanoserácontadoapartirdos
êfêitos financêiros do úItimo lêajustê'
No caso de at!aso ou nao Oir,]iquçao do índicê de reajustamento, o Contratante Paga'á ao Contratado

a impoltância calculada pela úitima variaÇão conhêcida, liquidando a diferênça correspondênte

tão logo seja divulgado o lndice dêfinitivo' Eica o Contratado obrigado a aprêsentar memória de

cáIcu1ó refLrente aô leajustamento de prêços do valor remanescente, sempre que este ocorler'
Nas afêrj-Ções finais, o tnàice utilizaào para reajuste será' obligatoriamente ' Ô defi-nitivo'
caso o índlce êstabelêcido para reajustamánto venha a sêr extinto ou dê qualquer forma não possa

maj-s ser utilizado, sera adotado, ê; substituição, o que viêt a sêr dêterminado pela legislação
então êm vigor.
Na ausência de previsáo lega1 quanto ao índj"cê substituto' as Pârtes elegêrão novo lndice

oficial, para reajustarnerrto áo pitço do valor relnanêscente' por meio de termo aditlvo'



O reajuste podêrá ser realizado por apostilamênto

CIÁUSE.À QUIIIIÀ - DA DOTÀÇÀO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotâÇão, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprio5 do MuoicÍpio de Moqeiro: LEl MUNICIPAL 358/2A2).02.0?O-SEC.ÀGRIC.,MEIO
AMBIENÍÊ, PESCA E PECU 02070.20.722.2070-2066 - MANUT. AÍIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBTENTE

O2.O8O-SEC.DE INDUST, COMERClO E INFRÀ ESTRUTURÀ A2080.75.452.2A09.20'73 _ MÀNUTENCAO ATIVIDÀDES
ADMINISTRÀTIVÀS DA SE]NERA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA

cr,ÁI,sul,À gExtÀ - Do PÀGNdENTO:
o pagamento será efêtuado nediânte processo regular
adotâdos pelo Contratante, da seguintê maoeira: Pêra
do periodo de adimplemento '

ê em observância às nor1mas e procedimentos
ocorrer !'to prazo dê tliota diasr contados

cráusurÀ gÉtD{À - Dos P8,Àzog E DA vreÊNcr,a:
os prazos máximos de inlcio de etapas de execuÇáo e de conclusão do obieto
admitem prolrogaÇão nas condlÇóes e hipóteses prevista§ no Art. 57, § 1o, da

abaixo indicados e sê!âo considêrados da assinâtura do Contrato:
a - Inicio: 3 (três) dias;
b - Conclusão: 6 (seis) meses.
A vigêôcia do presente cootlato será determinada: âté o final do exê!clcio
considerada da data de sua assinatura; podendo sex prorrogada nos termos
8.666/93.

clÁUsuúÀ DÉCNáÀ PRITEIRÀ - DO RECEBIME}ÍDO:

Executado o prêsente contrato e observadas
os procedimentos e prazoS pala receber o

casô, às disposiÇóes dos Alts. 73 a ?6, da

as condiçÕes de adimplemento das obrigações pa das,
seu objeto pelo Contratante obedecerão, con
Lei 8 -666/93.

ora
Lei

contratado, que
8.666l93, estão

financeiro de 2022,
do Art. 57, da Lêi

CIÁUSUÍ.À OÍTÀ\TA - DÀS OBBIGÀçôES DO CONTA.ATÀNTE:

a - Efêtuar o pagamento rêl-ativo a execuÇâo do sêrviÇo êfêtivamentê realizado, de acordo com as

respectivas c1áusulas do pre§ente contlâto;
b j proporcionar ao Contratado todos os neios necessários para a fiê1 execução do serviÇo
côntratado,
c - Notificar o contratado sobre qualquer irlegufaridade encontlada quanto à qualidade do

serviÇo,exêrcendoamaisamplaêcomplêtafiscalizaçáo,oquenãoeximêoContratadÔdesuas
responsabilidadês contratuais ê feqais;
d - Designar representantes com atribuiÇões de Gestor e Fi§ca1 deste contrato. nos temos da

norna vigente, espêciafmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, rêspectivamente '
permitÍda a contrataÇão de telceiros para assistência e subsidio de informações pertinentes a

essas atribuiÇõês.

cúusul.À Nol{À - DÀs oBRÍGÀçóEs Do coNrBÀrÀDo:
a - Executar devidamente o se]]vj-ço desclito nâ c1áusula corrêspondentê do plêsente contrator
dêntro dos melhores parâmetros de qualidade êstabelecidos Para o ramo de atividade lelacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos e§tipuladosi
b - nàsponsabilizar-sê por todos os ônus e obrigâÇões concernentes à IêgisIaçâo fiscal, civi1,
tributá;ia e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer

titulo,peranteseusfornecedoresoutelceirosemrazãodaexecuÇáodoobjetocontratado;
c _ Mantár prepôsto capacitado ê idôneo, aceito pe1ô contratante. guando dâ execução do contrato,
que o rêpre§ênte intêglalmente em todoa os seus atos;
d - perrnitir e facilitar a fiscalizaçáo do contratante devendo prestar os informes e

esclârêcimenEos solicitados;
e - será responsável pelos danos causados dirêtamentê ao contlatante ou a têrceiros, decollentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzlndo essa respons ab i ] idade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamênto pelo ólqáo interessado;
f - Não ceder, transferi! ou subcontratar, no todo ou em palte, o objêto de§te in§trumento' sem

o conhecimento e a dêvida autorização expressa do Contratantê;
g-Manter,duranteavigêociadocontrato,emcompatibilidadecomasobrigaÇõesassumidas'
iodas as condiÇÕes de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no respectivo processo licitatório,
aprêsentando ao Contlêtante os docDmentos necessários, sêmprê que solicitado'

cráos{,IÀ DÉCD{A - DÀ ÀrrERÀÇÃo E RESCTSÃo:

Este contrato poderá ser alterado com â devida justificativa, unilatelalmente pe1Ô Contlatantê
ou po! acordo entre as partes, nos caso§ previstos nÔ Alt. 65 e será rescindido, de pfêno

dix;ito, conforme o disposto nos Arts. '17, '78 e 19, todos da Lei 8'666'193'
o contr:atado fica obrigado a acêiEar, nas mesmas condiÇões contratuais, os âcrésci-mos ou

suplessõesquesefize.emnossêrv-iÇo§,atéorespectivofinitêfixadonoÀrt.65,§1.daLej.
g.-666/93. Nênhlrm acréscimo ou suptêssão poderá êxceder o limj-te estabelecido, sal-vo as suplessões
resultantes de acordo cêlebrado êntrê os contratantes'

o o

CIÁI,SuIÀ DÉCNTÀ SEGÃ,NDÀ - DÀS PENAI]IDÀDES:
ÀrêcusainjustaêmdeixaÍdêcumprirasobriq'aÇôêsâssumidasêpreceitoslêgais,suje
Contratado, garantida a prévia defesa, às segui-ntes penalidadês previstas nos Arts' 86 e

Lêi s.666193; a - advertência, b - multa de moia de o'5* (zêio vllgula cínco por cênto) â

sobre o valor do contrato por dia dê atraso na entrega, no inicio Ôu oa exêcuÇáo do obi

da
da

ita
8"7

pli
eto oia



contratado; c - multa dê 10* (dez por cento) sobre o valor contratado pê1a inexecução total- ou
palcial do contrato; d - s imultaneanente, qualquer das penatidadês cabÍveis fundamentadas na
Lêi 8.656193 e na Lei 1A.52A/A2.
Se o valor da multa ou indenizaÇáo devida náo for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇão
ao Conitatado. Será autornaticamente desContado da primeira parcela dO pagamento a gue o

contlatado vie! a fazer jus, acrescido dê iuros moratórios de 1g (ulll por cento) ao mês, ou,
quando for o câso, cobrado judicialmênte.

cúugulÂ DÉcDrÀ EERCETRÀ - DÀ coMPENsÀçÃo FrNÀtlcErRÀ:
Nos câsos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde qlrê o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admj.lida a conpensaçáo financeira,
devida dêsde a data limite fixada para o pâgâmento até a data correspondentê ao efêtivo pagamênto

da parcela. Os encargos moratórios dêvidos em razão do atraso no pagamento sêrâo calculados cÔm

utiiizaÇáodaseguioiefórrnula:EM=NxVPxI/onde:EM=êncargosmoratórios;N=númêrode
dj-as enttê a data prêvista para o pêgamento ê a do efetivo pagamênto; vP = valo! da parcela a

ser paga; e 1: indice de compensaÇão financêira, assin apurado: r = (TX ' 100) + 365, sendo Tx

= percàntual do TpCÀ IBGE acumulado nos úftimos doze rneses ou, na sua fa1ta, um novo indice
ad;tadô pêl-o Govêrno Eederaf que o substitua. Na hipótesê do referj-do indice êstabelêcido para
a conpenaaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma náo possa mais ser utilizado,
será;dotado, eri substituiÇão, o que viêr a se! dêterminado pela leglslaÇão então êm vigor.

ctÁusl,I,À DÉcD,rÀ Q0ÀBTÀ - Do EoRo:
para dirimir as quêstões dêcorrentes dêste contrato, as partes êfegem Ô Êoro da Comarca dê

Itabaiâna.

E. por êstarem de pleno acordo, foi lavrado o

assinado pelas partês e Por duas testêmunhas.

TESTEMUNHÀS

prêsênte contrato em 02(duas) vias, o quâf vaL

Mogej.ro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

dê de

PET,O CONTRÀTÀDO


