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O órgáo Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001 67, doravante
donominado aioplêgtrlent€ ORC, torna púbfico para conhêcimento de quantos possam intêressal quê

fará leallzar através do Pregoeiro Oficiaf assessorado por sua Equipe de Àpolo/ as 08:30 horas
do dia 15 de Julho de 2A22 r'o êndereÇo acima indicado, licitaÇão na modalidade Pregão Presenciaf
nó OAA2B/2022, tipo menor preÇor e o fornecimênto realizado na foma intêgraI; tudo de acordo
com este instrumento e em obsêrvância a Lêi Eederal no 10,520, dê 17 de .lulho de 2002 e

subs idiariamente a Lei Eederal n'8.666, de 21 dê Junho de 1993; Lei Complementar n'123, de 14

de Dezembro dê 2006, Decreto MuÊicipal n' 016, de 10 de Novemlcro dê 2006; e lêgis1ação pertinente,
consideradas as aftêraÇões posteriores das referidas normas; conforme os critérios e

procêdimentos a seguir dêfinidos, objetivando obter a mêfhor proposta pâra: CONTRATÃÇÃO DE

EMPRESÀ PÀTÀ AOUTS]ÇÃO DE VEÍCUT,O PARÀ O TRÀNSPORTE DE PÀCIENTES OUE EAZEM TRÀTAMENTO DE SÀUDE

EoRÀ Do MUNICIPIo, PARÀ ATENDER ÀS NECESSIDÀDES DA PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO, CONEORME

ESPECI EICAÇÔES E OUÀNTIDADES ESTÀBELECIDAS ÀBÀIXO.

1. O.DO OBJETO
1.1.Constitui objêto da presênte licitaÇâo: CoNTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PARÀ AQUTSIÇÃO DE VEÍCULO

PÀRÀ O TRANSPORTE DE PÀCIENTES QÚE EAZEM TRÀTAMENTO DE SAUDE FORÀ DO MUNIC]PIO, PARÀ ATENDER ÀS

NECESSlDÀDES DA PREEEITURÂ MUNICIPAL DE MOGEIRO, CONFORME ESPECIF'ICAÇÕES E QUANTIDADES
ESTÃBELECÍDAS ABA]XO.
1,2.As êspecificaÇões do obleto ora licltado, encontram-se devidamente detalhadas no
correspondentê Termo de Rêferência - Anêxo I destê fnstrumento.
1.3.A contrataÇão acima descritâ, que será processada nôs termos deste instrumento convocatório,
especlficaÇõês técnicas e informaÇões complementarês que o acompanham, quando for o caso,
justificê-sêi pela nêcêssidade da dêvida efetivâÇão de compra para suprir demanda êspecífica -
CoNTRÀTÀÇÂo DE EMPRESA PARÀ AQUISIÇÃo DE VEÍCULO PARÀ O TRÀNSPORTE DE PACIENTES QUE I'ÀZEM

TRATAMENTO DE SAUDE EORÃ DO MUNICIPIO, PARÂ ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURÃ MUNICIPAL DE

MOGE]RO, CONTORME ESPECIEICAÇÕES E OUANTIDADES ESTABÊLECIDÃS ABÀIXO -, CONSidêTAdA OPOTT1rNA ê

imprescindíveI, bem cono refevante medida de interesse público; e ainda, pe1â nêcessidade dê
desenvolvimênto de aÇôes continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à

maximização doa rêcursos em r:e1âçâo aos objêtivos programados, obselvadas as dirêtrizês ê metas
definidas nas ferrameôtas de planejamento aprovadas.
1.4,Safienta-se quê na referidâ contrataÇão, não será concedido o tratamento difêrenciado ê

simpllficado pala as Microempresas e Empresas dê Pequeno Porte, nos têrmos das dispôsiÇõês
contidas no Ârt. 4?, da Lei compfementar no 1-23/2AA6, por náo enquadrar-se nas hipótêsês dos
incisos I e 1I, do Art. 48, cono também, não sêr viáve1 estabêIêcer a cota definida no inciso
III, do mesmo artigo, visto estarêm presentes, isofada ou s imuftaneamente, as situaÇões plêvistas
nos lncisos 11 ê IIf, do Art. 49, todos dO rêferido dipfoma lêqal. Eica, no entanto. assêgurado
a ME ê Epp o tratamento dlfêrenciado ê simplificado previsto nos demais Aitigos do Capítulo V,
Sêçào -1, da Lêi n', 121l06.

2.O.DO LOCAI E DÀTÀ E DÀ I}.{PU6ÀIÀÇÃO DO EDITÀI,
2.1.Os envêIopes contendo a documentação relativa à proposta de preÇos e a habilitaÇão para
exêcuÇão do objeto desta licitaÇão, dêvêrâo ser êntrêgues ao Pregoeiro até ês 0B:30 holas do
dia 15 de Jutho dê 2A22, na êndereço constantê do preâmbulo dêste instnmênto. Neate mêsmo

1oca1, data e horário será realizada a sêssão púbIica para abertura dos refêridos envelopes.
2.2.InformaÇôês ou esclarêcimentos sobrê êsta licitação, serâo prestados nos horários normais
de êxpedientê: das 08:00 as L2:00 horâs' E-mai1:
t i ci tacaomoge i ro Guo 1 . com. br/ compras . cotacôês.Q outlook. com.
2.3.Oualquêr pêssoa - cidadão ou licitante - podêrá soficitar esclarecimêotos, providências ou
impugnar o ato convocatório deste cêrtame, se manifestada por escrito ê dirigida ao Pregoeiro,
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimênto das plopostas.

EDITÀL - Licitação



3.0
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2

2.4.Caberá ao Pregoei!o, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboraÇão deste ato
convocatôrio e seus anexos, dêcidir sobre a petiÇâo no prazo de até 24 (vintê e quatlo) horas,
considerado da data em quê foi devi.damente recebido o pedido,
2.5,4 respectiva petiçáo será apresentada da seguinte forma:
2.5.1.Protocolizando o oriqinal, nos horários dê êxpediente acima indicados, exclusivamênte no
seguinte endereÇoi Av. Presidêntê Jôão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.

.DOS EI.EUENEOS PÀB,A LTCITÀÇÃO

.Àos participantes, seráo fornecidos os sêguintes elenentos:

.1.ANEXO I - TER}.'O DE RETERÊNCIA - ESPECIEICÀÇÕES;

.2.ANEXO II - MODELOS DE DECI,ARÀÇÔES;

.3.ÀNEXO 1I1 _ MODELO DE DECLARÀÇÃO DE REGU],ÀRIDÀDE _ HÀBILTTAÇÃO;

.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO.

.A obtençâo do Edital poderá ser feita da sêguj-nte forma:

.1,Junto ao Pregoej.!o: gr:atuitamentê; e

.2.PêIos sites: wuw.mogeiro.pb.gov,brllicitacoes; !,tww. tce ' pb.gov. br

{.0.DO SUPORTE I.EGA'.
4.1,Esta licitaçáo reger-sê-á pêla Lei Eêdêrâf no 10.520, de 1? dê Julho de 2002 e

subs idiariamente a Lei !'eder:âI n'8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complêmentar n'123, dê 14

de Dezerüro de 2006i Decreto Municipal o' 016, de 10 de Noverrbro de 2006; e legis.laÇão pertinente,
considêradas as alterações posteriôres das !êfêridas norlhâs; que ficam fazendo partes intêglantes
deste instrumento, independênte dê transcrição.

5. O.DO PRÀZO E DO!ÀÇÃO
5.1,O prazo máxirno para a execuÇão do objeto ora licitado, cooforme suas caracteristicas e as
nêcessidades do oRC, e que admite pro!rogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaÍxo
indicado e será considerado a partir dâ emissão do Pedido dê compra:

EnLrega:30 (trinta ) dj as.
5.2,0 fornecimento será exêcutado de acordo com as especificaÇôes definidas no correspondente
Termo de Referência1, anexo a este instrumento. Na h.ipótese do referido têrmo nâo estabelecer o
local para a entlega, observada a denanda e oportunidade, essa será feita na sede do ORC ou em

uma das unidades administrativas, por e1e indicada, que compõe a sua estrutula opêracional.
5.3,O prazo dê vigência do correspondente contrato será deterrninado: até o final do exercício
financeiro de 2A22, considerado da data de sua assinatura.
5.4,Às despesês decorrêntes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotaçâo:
Recursos próprios do Município de Mogeiro: coNVÊNTo No Do cADÃsTRo 22-8050'7-9 N' DO TNSTRUMDNTO

ooa'l /2022 LEr MUNTCTPAL 358/2021 02.040-SEC. MUNTCTPAL DE SAUDE / rMS 02040.10.722.0044.2920 -
MÀNUTENÇÂo DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE O 2 O 4 O . 1O . 3 O 1 . 1O T4 .1032 - AOUIS. DE VEICULO PARÀ

SEC. DE SÀUDE O2O4O.1O,30!.2AA'7.2042 _ MÀNUT DAS ATIVIDADES DO EUNDO MUNIClPAL DE SAUDE

4,4.90.52.00.00 EOUÍPAMENTOS E MÀTERIAL PERMANENTE

6.0.DÀS COIIDIÇõBS DE PÀRTICIPÀçÀO
6,1.0s proponentes que desejarem participar deste certame dêvêrão ênt!êgar ao Pregôêiro dois
envelopes fechados i.ndicando. respectivamentê, PROPOSTA DE PREÇOS ê DoCUMENTÀÇÀO, devidamênte
identificados/ acompanhados da rêspêctiva declaraçâo de cumprlmento dos requisitos de
habil-itaÇão, nos temos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.À participaÇão neste certame é aberta a quaisquer intereasados. lnclusive as Microemprêsas,
Emprêsas de Pequeno Porte e Equiparados. nos termos da legislação vigente.
6.3.Não pôdêrão palticipar os intêressados que sê êncontrem sob o regimê falimenta!, empresas
estlangeiras que não funcionem no pals, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contxatar com a Administração Púb1ica ou que estêjam cumprindo a sanÇâo de suspensão
do direito de licita! e contratar com o ORC.

6.4.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de PreÇos e DocumentaÇão vla
postal - com Avi"so de Recêbimênto AR -, devêrão remetê-los em tempo hábj-l ao endereÇo constantê
do preâ]nbuIo deste instrumento. aos culdados do Pregoeiro - Elaviano Clebson Àraújo. Não sendo
rigorosamentê obsêrvadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não serão aceitos e

o ]icitânte, portanto, desconsiderado para efêito de palticipaÇão no cêrtame.
6,5.euândo observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoêiro, sen a
permanência de representante crêdênciado na respectiva sessáo púb1ica, ficará subenteodido que
o Licitantê abdicou da fase dê fances verbais.
6.6.É vedada à participaÇão êm consórcio.

7.0.DÀ REPRESENIÀçÃO E DO CREDENC!ÀMENTO
7.1.O licitante deverá se apresentar, para credênciamênto junto ao Pregoeiro, quando for o caso,
através dê um representantê, com os documentos que o crêdenciam a participar dêste procedimento
licitatório, inclusive com podêrês para for:mu1aÇão de ofertas ê lancês verbais, Cada licitante
cledenciaaá âpênas um represêntântê quê será o único admitido a intêrvir nas fases do cêltame
na forma prevista neste instrumento, podendo ser. substituido posteriormentê por outro devidamênte
credenciado.
'1 .2,Pata o crêdênciamênto dêverão sêr apresentados os sêgulntes dôcumeotos:
? . 2 , 1 , Tratando-sê do rêpreseotante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei.,
quando for o caso, devidamentê registrado no órgão competente, no qual estejam exprêssos seus
poderês para êxercer direitos ê assumir obrigaçôes em decorrência de tal investidura;



? .2 . 2. Tratando-sê dê procurador: a procuraÇão por instrumento púbfico ou palticular da qual
constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar
declaraÇôes, desistir ou apresentar as razôes de recurso e praticar todos os demais atos
pertinentês ao cêrtamêi acompanhada do corrêspondente instrümênto de constituiÇão da ernpresa,
quando for o caso, que conprove os podêres do mandante para a outorga. Na hipótese de procuração
sêja particula! d€v€rá Eer rêconhêcidâ a fiE!! aú qtrtório do rcttrctivo tignltário.
7.2.3.O rêprêsêntantê legaf e o procurâdôr dêve!ão i.dentificâr-se apresentando documento oficial
que contenha foto.
7.3.Estes documêntos dêverâo ser entregues ao Prêgoeiro - antês do inicio da sessão pública -
em original, po! qual-quer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Plegoeiro
ou membro da Equlpe de Apoio.
7.4.4 não aprêsentaÇáo ou ainda a incorreÇáo iosanável de qualquer dos docr.mentos de
credênciamento inpedirá a participaÇão ativa do representante do licitante no plesêntê certamê.
Esta ocorrência não inabilitará sumariamênte o concorlente, apenas perdêrá o dlreito a

manifêstar-se nas corlespondêntês fases do procêsso licitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá
regularmente do rêfêrido concolrente seus ênvelopes, declaraÇões e outlos elemêntos necessários
à palticipação no certane, desde que apresentados Da forma definida neste instnmênto.
7,5.No momento de âbêrtura da sessâo pública, cada l-icitante, por intêrmédio do seu Íêprêsentantê
devidamente cledenci-ado entregará ao Pregoelro, em sepalado de qualquer dos envelopes, a seguinte
documentaÇâo:
7 . 5. 1 , Dêc1araÇão de Efaboraçâo Índependentê dê Proposta - Ànexo II.
7 . 5. 2 , DeclaraÇão dando cj.êncla de que cumpre plenanentê os requisitos de habilitaÇão, conforrne
môdê1o - Anêxo III; e
7 . 5. 3 , comprovaÇâo de que o licitantê se enquadla nos termos do Art. 3' da Leí 123/06, se fol o
caso, sendo considerado microêmpresa ou emprêsa de pequeno porte e recebêndo, poxtanto,
tlatamento difêrênciâdo e simplificaodo na fôrma definida pela 1ê9islaÇão vigênte. Ta1

complovaÇâo poderá ser fêitâ âtlavés da aprêsentação de qualquer um dos seguintes documentos, a

critério do licitante: a) dectaração expressa formalmente assinada por profissional da área
contábiI, devidamente habi.Iitâdo; b) certidão simpl.j-ficada enitida pela junta comercial da sedê
do licitante ou equivalente, na forma da legislaÇão peltinente, A ausência da leferida declaraçâo
ou certidão sinplificada, apênas neste caso para conprovaÇão do enquadramento na forma da
legislaÇão vigente, não é suficiente rnotivo para a inabi-Iitação do ficitante, apenas perderá,
durante o presente certame, o direito ao tratanento diferenÇiado e §inplificado dispensado a t'18

ou EPP, prêvistos nâ Lei 123106:
?.5.3.1.O Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art' 43, § 3', da Lei 8.666/93,
destinada a êsclarecet se o licitante é, de fato e de direito, considerado nicloempresa ou
emprêsa de pequeno porte.
L 6. Quando os envelopes Proposta de PreÇos e DocumentaÇão forem enviados via postal, a

documentação relacionada nos itens '7.5.1-, '7.5.2 e 1.5.3 deverá ser aplesentada dentlo do ênvelope
Ploposta de PrêÇos.

8. O.DÀ PROPOSTÀ DE PnEçOS
8.1.4 ploposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envêIope Lacrado, contêndo as
seguintes indicaÇões no anverso:

PREFEITURÂ T,IUNICI PAI DE MOGEIRO
pRoposrA DE PREÇOS - PREGÂO PRESENCÍAL N". 00028 /2022
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP,f DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS devêrá contêr os sêguintes elementos:

8.2.proposta êlaborada em consonância com as especificaÇões coostantes deste instrumênto e seus
elementos - Anexo I _, em papel tiÍürado da êmprêsa, quando for o caso, assinada por seu
represêntante legal, contendo no correspondente item cotado: discriminaÇáo, marca e/ou nodelo e

outras características se necêssário, quantidade e vaforês unitário e total e*prêssos em

â]garismoa.
8.3.Será cotado rnn único preço para cada item, con a utilizaÇão de duas casas decinais. IndicaÇão
em contrário êstá sujêita a correção observando_se os seguintês c!itério§:
8.3.1.Ealta de dlgitos: serâo âcrescidos zêros;
8.3.2.Excesso de digitos: sêndo o primeiro dÍqito excedente nenor que 5, todo o excesso será
supximido. caso contrário haverá o arredondamento do dlgito anterior pâ!â mais e os demâis itêns
êxcedentes suPrimidoa,
8.4.À quantidadê minima de unidades a ser êotada, po! itêm, náo deverá se! infêrior a 100t da
êstimativa detalhada no correspondêote Termô de Rêferência - Anexo 1. Disposição em contráxio
não desclassificê automati.camente a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado'
8.5,A proposta deverá sêr xedigida em 1íngua portugueaa ê em noeda nacional, elaborâda com

clarezat sem alternativas, rasuras, êmendas e/ou êntrelinhas. Suas folhas rubricadas e a ú1tima
datâda e assinada pefo responsáveI, com indicaÇãoi do valor total da plopo§ta em a1qÍarlsmos,
dos prazos de êntrêga ou exêcuÇão, das condiÇões de pagamento, da sua validade quê não podelá
ser inferior a 60 dias, e outras lnformaÇões e observaçõês pertinentes que o ficitante julgar
necêssárias.
8.6.Existindo discrepância ênt!ê o preÇô unitálio e o valo! totaI, rêsultado da multiplicaÇão
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
8.?,fica estabelecido que havendo divergência dê pleÇos unitários para lxn mesmo produto ou
serviÇo, prevafecerá o de mênor vaIor.



8,8,No caso de alteraÇão necessária da proposta feita pelo Pregoeiro e sua Dquipe de Apoio,
decorlente excfusivamente dê incolreÇões na unidadê dê medida utilizada, obsêrvada a dêvida
ploporeional idadê, bem cono na multipticaÇáo e/ou soma de valores, prevalecelá o valor corr.igido.
ã.g.a rrao j-ndicaÇão na proposta dos prazos dê entrega ou execuÇão, das condj.Ções de pagamento

ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante acêitou integralmentê as disposições do

ato convocatôrio ê, portanto, seráo consideradas as determinaÇÕes nele contidas para as refelidas
êxigências nâo sendo suficienle motivo paxa a desclasslficaÇâo da proposta'
8.1ó.É facuttado ao Licitantê, aplesêntar a proposta no próprio modê1o fornêcido pelo oRc, dêsde
que esteja devidamente preenchido.
g-.tt,Ir"" licitaÇôes para aquisiÇâo dê mercadorias o participante indicalá a oligem dos pr:odutos
ofeltados. À eventual fâ1ta da refe!ida indicaçáo não desclassificará o licitânte.
B.12.Será descla6sificada a proposta que deixa! de atender as disposiÇões deste instrumento.
8.13.rica facultado aô licitante a apresentâÇão da proposta taÍrüém em mldia, ou sêja. êm cD ou

PENDRIVE.

9.0
9.1

.DÀ t{AB I I,I TÀÇJ{O

.os documeotos necessálios à habilitâção dos licitantes, deverão se! aprêsentados em 01 (uma)

no anvêrso:via, dentro de envelope lacrado, contêndo as sêguintes indicaÇôes

PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÃO _ PREGÃO PRESENCIAL N.
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNP,I DO PROPONENTE

aaa28/2422

O ENVELOPE DOCUMENIAÇÃO deverá cooter os seguintes êlementos

9.2
9.2
9.2
Iic

. PESSOÀ 'JURÍDICA:

.1.Prova de inscriÇão no Cadastro Nacional de Pessoa 'lurídica - CNPJ'

.2.prova de inscriçâo no cadastro de contribuiotes estadual ou municipal, relativÔ à sede do

tratando de sociedades conerciais, e, no câso de sociedades por ações, acompanhadÔ dê documentos

de efeiÇáo de seus âdministladores , lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades clvis,
acompanhada de prova de diretoria em exerclcio. Decleto de autorização, em se tratando de empre§a

ou ;ocj-edade estrangeira en funcionamento no Pais, e ato dê registro ou autorizaçáo para

funcionamento expedido pelo olgáo competente, quando a atividade assim o exigi!' Registro
comercial, no caso dê enp!êsa iodividual-. Estas exigências náo se aplicam ao 1i-citante que,

quando da etapa de credenciamento no certame, já tenha apresentado de foxma regÍular nos termos

ão presente instrumento coovocatôrio, â referida documentaÇâo solicitada neste §ubitem.
g.2.4.aatanço patrirnonial e dêmonstrações contábeis do último exêrclcio socj"al, já exigivels e

apresêntados na fôrma da Iei, com indicação das págrinas corlesPondêntes do livrÔ diário em quê

o mesl0o se encontra, bem como apxêsentaÇâo dos competentes termos de abeltuIa e encerramênto,
assinados por profissional, habilitado e devidamentê registrados na junta conelcial competente,
vedada a sua substituiçáo por balancetês ou balanÇos provisórios. Tratando-se de emplesa

con§titulda há menos de um áno, ou aquela que ainda não tenha rêalizado o fêchahênto do seu

primeiro ano de exj.stência no prazo 1ega1, poderá apresentar o BalaÇo de Abertula assioado por

irofissional habilitado e devidamenle registrado na iunta comelcial compêtentê '-g.2,5,Regu1aridade para con a Eazenda Eederaf - celtidáo Negativa de Débitos Relativos aos

Tributos Eederais e à Divida Àtiva da União.
9.2,6.Certidôes negativas das Ea2endas Estadual e Municipat da sede do Licitante, ou outro
êquivalênEe, na forma dô 1ei.
9..2.7'Co*provaçãoderegula]:ldêderê]ativaao!.undodêGarantiaporTempodeServiÇo_FGTS.
upr."".rtui.do o respecti;o certificado de Regularidade fornecida pela caixa Econômica Eêderal.
g'.2.g,prova de inexistência de débitos inadinplidos pe!ânte a JustiÇa do Trabalho, mêdiantê a

ap.esentaçãodeCer!idâoNegativadêDébj-tosTrabalhistasCNDT,nostermosdoTítuloVIl_Ada
cãnsolidaçao das Leis do rrábatno, aprovada pefo Decreto-Lei no 5'452, de 1Ô dê mâ1o de 1943'

9. 2. 9. oeciaração do licitante: de cr.mprimento do disposto no Art' 7o' Inciso xxxlÍÍ' da

constj.tuição Eêderat - A:-:-, 21 , Inciso V, da Lei 8.666193; de suPerveniência de fato impeditivo
no que diz resPej.to à participação na 1i-citaÇão; e de subneter-se a todas as cláusuLas e

cond_iÇões do Presente i strumento convocatório, conformê modefo - Anexo 1I'
g.Z.fó,certidào negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidÔr da sedê do

licitante,nomáximo30(t!inta)diasdadataprevistapalaabêrturadaspropostas.
9.2.11,ComprovaÇão dê capacidade de desempenho antêrior satisfatólio' dê atividadê igual ou

assemelhad; âo objeto da 1j-citação, fêita através de atestâdo fornecidô po! pessoa jurÍdica dê

di reito púb]ico ou Privado.
9.2.12.À1vará de localizàção e funcionamênto ê/ou declâração da Prefeitura do 1ocâI da sede da

Firma, infosnando que a mesna funciona no endereÇo mencionado nos documeotos'

itante.
-3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente reglstrado' em se

9'3.o§ documeDtos de Habititaçâo deverão ôêr olganizados na ordem dêscrita neste instrunênto,
precedidos por um indice coriespondente, podendo ser apresentados êm original, po! qualquer
p.oaa"ro de cópia autenticada pár cartôrio competênte, pêIo prêgoeiro ou mêmblo da Equipê de

ipoio ou publicação êm órgâo àa írnp.ensa oficlal, quando for o caso' Éstândo pêrfeitamênte
1àqtveis, 'sem conter borróás, .a"t.u-, êmendas ou entrelinhas' dêntro do prazo de validade' e

enÁerrados em envelopê devidamentê lacrado e lndevassável, Por ser apênas u,na formalldade que

vi-sa facilitar os trabalhos, a ausência do referido lndice não inabilitará o ficitante'



9.4.4 falta de qualquer documênto exigido, o seu vencimento, a ausência das cópia§ devidamente
autentj-cadas ou das vias originais para autenlicaÇão pelo Pregoeilo ou membro da Equipe de Apoio
ou da pubficaÇão em órgão nê imprensa oficial, a apresêntaÇâo de documentos de habilitaçâo fora
do envel-ope espeêÍfico, tornará o rêspectivô licitante inabilitado. Quando o documento for
obtido via lnternet sua legalidade se!á comprovada nos endereços efêtrônico§ correspondêntes.
Pode!á ser utilizada, a critério do Preqoeiro, a documentaÇão cadastral de fornecedor, constante
dos arquivos do ORC, para comprovaÇão da autenticidade de elementos apresentâdos pelo licitante,
quando for o caso.

10. O.DO CRITÉRIO PÀB,A .'I'Í,GÀÀ{ENTO
10.1.Na se1êçáo inicial das propostas para identificaÇão de quais irão passar a fase dê lances
vetbais e na classificaÇão fina1, observadas as exigências e procedimentos dêfj-nidos nêste
instrlrmento convocatório, será considêrado o critério de nenor preÇo apresentado para o

correspondentê iten,
1O.2,Havendo iguafdade de valores ent!e duas ou mais propostas êscritas, ê após obedêcido o

disposto no Àrt. 3o, § 2", da Leí 8.666/93, a classificação iniclal para a fasê de lances
verbais, se fará âtravés dê sortêio.
1O.3.Na presente licitaÇão - fase de lances -, será assegurada como critério de desempate,
preferêncla de contrataÇão para as microempresas e ernpresas dê pequeno porte'
10.4.Para efêito do disposto oêste instnmento, entêndê-se Por empate - fa§e dê lances -, aquelas
situaÇões em que as propostas apresentadas pelas miÇroempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguals ou até 05t (cinco por cento) superj-ores ao melhor preÇo.
lO.s.Ocorrendo a situaÇão dê êmpate - fasê dê lancês - conforÍnê acima definida, p!ocêdê!-se-á
da seguinte forma:
10.5.1.4 microenpresa ou elnprêsâ de pequêno porte rnais bem cl-assificada será convocada para
apresentar nova proposta no máximo de 05 (cinco) minutos após o êncerramênto dos lancês, sob
pena de preclusão
1O.S.Z.Nao ocolrendo a contrataÇáo da microempresa ou emprêsa de pequeno porte, na forma do item
anterior, seráo convocadas as demais remanescentes que por ventura se ênquadrêm na situaçâo de

empate acima defi[ida, na ordem dê classificação, para exerclcio do mesno direito;
10.5.3.No caso de equivalência de valorês apresêntados pelas mi.croêmprêsâs e êmprêsas de pêqueno
porte que se encoDtrem no intervafo estabelecido como sj-tuaÇão de empate, §erá realizado sorteio
àntre elas para que se identiflque aquela quê primej-ro poderá aprêsêntar nelhor ôferta.
1O.6,Na hipótese dê não-contrataÇão nos termos acima previstos, em que foi observada a situaÇâo
de empate e assegurado o tratanento diferencj-ado a nicroempresa e empresa de pequeno porte, o

objeto Licitado será adjudicado êm favor da proposta oriqinalmentê vencedora do cêrtame.
10.?.A §ituação de êmpate - fase de 1ânces -, na forma acj-ma definida, solhêntê se apllcará
quando a nelhor oferta inicial não tiver sido apxesentada por microempresa ou emprêsa de pequeno

11. O.DÀ ONDEM DOg ER,ÀBÀIJIOS

11.1.pâra o têcêbimento dos envêlopes ê j-nicio dos trabalhos será observada r]Jna tolerância de

15 (quinzê) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos enveLopes,
nênhum outro será aceito.
11.2,Dêclarada aberta à sessão pública pê]o Pregoêiro, será efeluado o devido crêdênciamênto
dos interessados. Somente participará ativamente da reuniâo um representante de cada licitante,
podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que sê interessar'
it,3.O.rao comparêcimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá â efetivaçáo
da reuniáo, sendo guê, a sinples particj-paÇão neste cêrtame implica na total aceitaÇáo de todas
as condiÇões estabelecidas nestê lnstrumento Convocatório e seus anêxos'
11.4,Em nenhuma hipótese sefá concedido prazo para a apresêntaçã9 de documentação e/ou
substituiÇão dos envefopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião de§tinada
ao recebimênto das propostas dê preços.
11,5.O prêgoeiro reteberá de cada rêpresentante os envelopes Proposta de Preços e DocumentaÇão

e a declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que culnplê plenamêntê os

rêqui.sitos de habil-itação.
ll.6.posteriormentê âbrirá os envelopês Propostas de PIêços. lubricará o seu conteúdo juntamente

com a sua Equipê de Àpoio, confêrindo-as quanto à validade e cumprirnento das exigências
constantes no instiumênto convocatório e solicitará dos l-icitântês que êxaminêm a documêntaÇão

úefes contidas.
11. ?. prosseguindo os trabalhos, o Pregoelro analisará os documentos e as obsêrvaÇôês porvêntula
formufadas telos llcitantes, dando-thes ciência/ em sêguida, da classiflcaçáo inicial, indicando
a proposta de nenor pxeÇo e aquelâs em vafores sucessivos e superiores ern até dez por cento,
reiativamente à de mênor vaIor, para cada item cotado. Entretênto, se assim julqar nêcessáIio,
poderá divulgar o resulLado numa nova rêuniào
il.g.Nao havéndo para cada itêm licitado pêlo menos três propostas nâs condiÇõês acima definidas,
serão classificadas as mefhores propostas subsequêntes, âté o néximo de três, quaisquer que

sejam os preÇos oferêcÍdos.
ft.g.gm sàquiaa, será dado inlcio à etapa de aprêsentaÇão de lances velbais pê1os representantes
dos 1iêitantes inicialmêrlte classíficados, que devêrâo ser formulados de forma sucessiva, em

valoresdistintosedeclescentês,apartirdoautordapropostademaiorpreÇo.serãoIea]-izadag
tântas rodadas dê lânces vêlbais quantas se fizêrêm necêssárias. Esta êtapa Podêtá ser
intêrrompj.da, marcando-se uma nowa sessão públicâ para contj-nuidadê dos traba-Ihos, a critério
do Pregoeiro '
11,10.Não sêrão aceitos lances colrr valores irlisórios, incompativeis com o valor orÇado, e

deverão sêr efetuados em unidadê monetária nacionaf. À dêsistência em aplesentar lance velbal,



quando convidado pel"o Prêgoeiro, j-mplicará na êxclusáo do licitante apênas da etapa dê lances
vêrbais para o correspondente item cotâdo ê na manutenÇáo do úttimo preço apresêntado, para
efeito de classificaÇão fina.l das propostaa,
11,11.DecIarada encerrada a etapa competitiva ê ordenadas às propostas, o Preqoeiro exaninará a

acêitabiLidade da primêira classificada, quanto ao objêto e valor, decidindo motivadamênte a

11.12.Sêndo aceitáve1 a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação somênte do licitante quê a tiver formulado, para confirmaÇão das suas condiÇões
habilltatórias. Constatado o atendinento pleno das êxigências fixadas no instlumento
convocatório, ô Iicitaote será dêclarado vencêdor, sêndô-lhê adjudicado o !espectivo item,
objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursal, quando for o caso.
11.13.Se a ofêrta não for aceitável. ou sê o l-icitante náo atêndêr as exigência habilitatóiias,
o prêgoeiro examinará as ofertas subsêquentês, na ordem de classi"ficaÇão, velificandÔ â sua
aceitabi.lidade e procedendo à hâbilitaÇão do proponente, e assim sucessivamente, até ê apuraÇáo
dê uma proposta que atenda âs disposiçôês do i-nstnmênto convocatório.
11.14,Da I:eunião lavrat-sê-á Ata circunstancj"ada, na quaf sêrâo registradâs todas as ocorlências
e quê, ao final, será assinada pelo Pregoêiro, sua Equipe de Apoio e licitantes plesentes.
11.15.8rl1 dêcorrência da Lei Complênêntar 123/06, a comprovaÇão dê legularidade fiscal e

trabalhista das microemplesas e empresas de pequeno porte somente se!á exigida Para efeito de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.15.1.4s microemplesas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participaçào nesta
ficitação, dêverão apresêntar toda a documentaÇão exigida para comprovaÇão de regularidade
fiscal e trabalhista, dentr:e os docr.rmentos enumêrados nêstê instllunênto para efeito dê

HabilitaÇáô ê integrantês do envelopê Documentação, mesmo que esta apresentê alguma rêstrição;
11.15.2.Havendo alguma restriÇâo na coÍnprovaÇào da regularidade fiscâf ê trabalhista, será
assegurado o prazo dê 05 (cinco) dias úteis, cujo têrmo inicial corresponderá ao nomento ern que

o licitante for declarado vêncedor, prolrogáveis por iguat periodo, a critéiio do oRC, para a

regularizaÇão da documentaÇão, paga$ento ou parcelamento do déblto, e emi§são da eventuai-s
certidÕes nêgativas ou positivas com efêito de cêrtidâo nêgativa;
l-1.15.3.A ná;-rêgu1arização da documentaÇão, no prazo acima prêvlsto, iÍnplicará dêcadência do

dixeito à contrataÇáo, sem prejuizo das sanÇões previstas no Art. 81", da Lei 8.666l93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantês rêmanescêntes, na ordem de classificaçâo, para assinatura
do contrato, ou revogar a licitaÇào.
11.16.Os docr.unentos apresentados pelos ficitantês no Credenciarnento e os elementos constantes
dos envelopês propostâ dê Preços ê Documentação que forêm abeltos, serãô rêtidos pelo Pregoei!o
ê anexados aos autos do pr:ocêsso. No mêsmo contêxto, o envêfope DocumentaÇão, ainda.lacrado, do

Iicitante descl-assificado ou que não logrou êxito na êtapa compêtitiva quê não for retirado por
sêu replesentante 1e9a1 no prazo de 60 (sêssenta) dias consecutivos da data de honologação do

prêsente certame, será sumariamente destruido.

12.O.DO CRITÉRIO DE ACEITÀBILIDADE DE PRÉçOS

12.1.Havendo proposta ou Iance vencedor com vafor pala o respectivo iterô relaciooado no ÀÍrexo I
- Têrmo de Rêfê!ência - EspêciflcaÇôês, na cofuna código:
12.1,1.Com indiclos que conduzan a uma presunÇão relatj"va dê inexequibilj.dade, pelo clitério
definj-do no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, êm tal sltuação' não sendo possívêL a imêdiata
confirmaÇáo, poderá sêr dada ao licitante a ôportuoidadê de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-fhe facultada o prazo de 03 (três) dias úteis para comprova! a viabÍlj-dade dos pleços,
conforme parâmetros do mesno Àrt. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do item'
12.2, Salienta-se que tais ocorrências não dêsclassificam automaticamentê a Ploposta, quando for
o caso, apenas o iten correspondente.

14. O.DÀ EOüOLOGÀÇÁO E ÀD,lrrDrcAçÃo
14.1,Conclu1do a fase competitiva, Ordenada às Propostas aplesentada§, analisada a docunentação
de habilitaÇão e obsêrvados os recursos porventura interpostos na forma da legislaÇão vigênte,
o pregoeiro emitira rê1atório conclusivo dos tlabalhos desenvolvj.dos no certame, rêmetendo-o a

autoridade superior do ORC, juntamente com os êlêmentos constitutivos do processo, nêcessários
à Ãdjudicaçâo e Homologaçâo da rêspectiva licitação, quando fo! o caso'
14.2:A autoridade supÀrior do oRc poderá, nô êôtanto, tendo em vj-sta sêmpre â defesa dos
interesses do ORC, dlscorda! ê deixar de homofogar, totaf Ôu parcialmênte, o resultado
aplesentado pêIo pregoêiro, revôgar ou cônsidêrâr nufa a Licitaçáo, desde quê apresentê a devida
fundamentação exigida pela legislação viqente, rêsguardados os direitos dos licitaotes.

13.0.DOg RECORSOS

13.1.Dec1arado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestax imedi,ata e notivadamente a

intênção dê rêcorler, observando-se o dlsposto no Art. 4o, Inciso xvIII, da Lei 10'520/02.
13.2,o acolhimento do recurso importará a invafidaÇão apenas dos atos insuscêtlvêis de

aproveitamento.
t1,:.a tatta dê manifestaÇão inediata e motivada do licj"tantê importará a decadência do direito
de Íecurso e a adjudicaçáo do obieto da licj"taÇão pelo Prêgoeiro ao vencedor'
13.4.Decididos os recursos, a autor:idade superior do ORC fará â adjudicaçáo do objeto da

licitação ao proponênte vêncedor '
13.5.O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, Por intermédio do Pregoêiro, devendo
sêl protôcolizado o original, nos horários nolmais dê êxpedientê das 08:00 as 12:00 horâs,
exclusivamente no seguinte endêreÇoi Àv. Presidente Joáo Pessoa, 47 - CentIo - Mogello - PB.

15.0.DO COrÍrFÀrO



15,1.4pós a homologaÇão pe1ê autoridade superior do ORC, o adjudlcatário será convocado Pala.
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificaÇáo, assinar
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades perÍnitidas
pela Lei 8,666/93t podendo o mesno sofre! aLteraÇÕes nos terlnos definidos pela referida noqna '
15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dêntro do prazo de
val.idade dê sua propôsta, o licitantê perdêrá todos os dirêitos que porventura tenha obtido como

vencedor da licitaÇão.
15.3.É permitido ao ORC, no caso do Iicitante vêncedor não comparêcer para assinatura do contrato
no prâzo e condiÇões estabefecidos, convocar os licitantes rêmanescentes, nâ ordem dê
classificaÇáo e sucesslvanente, para fazê-1o eÍn iguat prazo do Iicitante vencedor.
15.4.O contrato que eventualmêntê venha â sêr assinado pêlo licitante vencedor, pode!á sêr
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo CoDtratante ou por acordo entre as
partês, nos casos previstos no Art. 65 ê será rescindido, dê pIêno direito, conforme o dispo§to
nos Àrts. '77t 'tg e ?9, todos da Lêi 8.666193; e reêlizado na formâ de fornecimento integral'
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇôes contratuais, os acréscimos ou
suprêssôes que se fizerem nas compras, até o respectivo linj-te fixado no Art. 65, § 1'da Lei
8.666/93. Nênhum acréscino ou supressão podêrá exceder o 1lnite estabelecido, salvo as sup.essóes
resu.ltantes de acoxdo celebrado entre os contratantes'

16. O.DÀS SÀ}IçõES ÀDMTNTSTRÀTnIÀS
l.6,1.Quem, convocado dentro do prazo de vâfidade da sua Propo§ta, não celêbrar o contrator
deixar dê entregar ou aprêsêntar docrmentaÇão falsa êxigida pana o cêrtame, ensêjar o

tetardamento da execução de seu objeto, náo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçáo
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar infornaÇões falsa§ ou cometêr fraude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará impêdido dê lj.citar ê contratar com a União, Estados,
ói"t.ito Eederal ou MunicÍpios e, será dêscredenciado do Sistema dê Cadastramento Unificado de

Fornecedores SICAE do Governo I'ederal e de sistemas senelhantes nantidos por Estâdos, Distrito
Federal ou Municípios, pêlo prazo dê até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
nestê Edital e das denais cominaÇões legais.
L6.2.A recusa injusta êm deixar de cumpr:ir as obrigaÇões assumidas e preceitos 1êgals, sujeitará
o contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87,

da Lei 8,666/93: a - advertência; b - mu.Lta de roora de 0,5t (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobrê o valor do contratô por diâ dê atraso na entlegâ, no inlcio ou na êxêcuçào do

otl.to otu contratado; c - mufta de 1Ot (dez por cento) sobre o valo! contlatado pela inexecuÇão
toLal ou parcial do contratoi d - s imultaneamente, qualquer das penalidadês cablveis
fundamêntadas na Lei 8.666193 e na Lêi 10.520/O2,
16,3.Se o valor da mul-ta ou j-ndenização dêvida não for recolhido no plazo de 15 (quinze) dias
apôs a comunicaÇão ao Contratado, sêrá automaticamentê descontado da primeira parcela do

pàgarnento a que o Contlatado vier a fazer jus, acrêscido dê juros moratórios de 1t (um por

cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.4,Após a aplicaÇão de quaisquer das pênafidades plevistas, realizar-se-á comuDicaÇão escrita
ao contratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as pênalidadês de advertência ê multa
de mora quando for o ca§o, coostando o fundamento legaI da punição/ informando ainda que o fato
sêrá registr:ado e publicado no cadastro corrêspondentê '

1?.0.DÀ COMPROVÀÇÃO DE EXSCT'ÇÃO E RECEBÍIIIENIO DO OBJETO

1?.1.Executada a prêsênte contrataÇâo e obsêrvadâs as condiÇões
pactuadâs, os procedimêntos ê plazos para receber o seu objêto
caso, à disposiçÕes dos Arts. ?3 a'16, da Lei 8-666/93'

de adimplêmento das
pelo ORC obedêcerão,

obrigações
conformê o

18. O.DO PÀGÀ}'ENIO
1g.1.O pagamento será reallzado mediante processo regular e êm obselvância às normas e

procêdim;ntos adotados pelo ORC, da seguiote mâneira: Para ocolxer no prazo de trinta dias'
contados do perlodo de adimplemento '
18.2.O desembol"§o máxino do perlodo, não será superiol ao valor do lespectivo adimplêmento, dê

acordo com o cronograma aprovado, quandÔ fo, o caso. e semprê em conformidadê com a

disponibilidade de recursos financeiros '
1g.3.nenhun valor sêrá pago ao contratado ênquanto pendentê de liquidaÇão qualquer obligaÇão
financeira que the for inposta, em virtude de pênalidade ou inadimplência, a qual poderá se!
compensada com o paqameDto pendentê, sem que isso gele direito a acréscimo de qualquer natureza,
rg.s.wos casos de eventuais atrasos dê pagamento nos telmos deste instrumênto, e desde quê o

contratado não tenha coocorrido de alguma forma para o atlaso, será admitida a compensação

financeira, devida desde a data limite fixada paia o pagamento até a data correspondente ao

efêtivo pagalnento da palcê1a. os êncargos moratórios dêvidos êm razão do atraso no pagamênto

serâo calculados com utilizaÇão da segrlinte fó!mu1a: EM = N x VP x I, onde: EM: êncargos
moratórios; N = número dê dias entrê a data prevista para o paganento ê a do êfetivo paganêntoi
VP = vâlor dâ palcela a sêl paga; ê I = lndice de compensaçáo financêira, assim apurado: I:
(TX+1OO)+365,sendoTX=pelcentual-doIPCÀ-IBGEacumuladonosúltimosdozemesesou'na
sua fa1ta, um novo lndicê adotádo pelo cove'no pedêral quê o substitua. Na hipótesê do lefêlido
lndice estâbelecido para a compênsaÇão financêj-ra vênha a sêr extinto ou dê qualquêr foflna náo

possa mais ser utilizado, serã adotado, em substituj.Çáo, o que vier a ser determinado pela
legislaÇáo êntâo êm vigor.

fixos ê irrêajustávêis no Prazo dê um ano.
19. 0.DO REÀJUSIÀ!áENIo
19.1.Os prêços contratados são



19.2.Dentro do prazo dê vigência do contrato e mediante so.IicitaÇão do Contratado, os preços
poderão sofrêr leajuste após o interrêgno de um ano, na mesma proporÇão da variaçáo verificada
no ÍPCA-IBGE acunulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigaÇões iniciadas ê concluldas após a ocorrência da anualidade.
19.3,Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno nlnimo de um ano §erá contado a partj-r
dos efeitos finaDceiros do ú1tj.no leajustê.
19.4.No câso dê atraso ou não divulgaçào do indicê de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a inportância calcuLada pela úItj-ma variaÇâo conhecida, liquidando a diferenÇa
coxlespondente tão logo sêja divul-gado o lndice definitivo. Fica o Contratado obrigado a

aptesentar memória de cáfculo referente ao reajustamento de preÇos do valor rêmanescenter sempre
que este ocolre!,
19,5.Nas afêriÇões fj.nais, o índicê utilizado para reajuste sêrá, obri.gatoriamênte, o dêfinitivo.
19.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de gualquer forma não
possa nais sêr utj.lizado, será adotado, em §ubstituiÇão, o que vier a ser determinado pela
Iêgis]açáo então em vigor.
19.?.Na ausência de prevlsâo 1ega1 quanto ao lndice substituto. as pârtês elegerão novo índice
oficlal, para reajustamênto do preÇo do valor rêmâne§cênte, por meio de termo aditivo.
19.8.o reajustê poderá ser realizado por apostilamento.

20. O.DÀS DTSPOSTçõEg GERÀrS
20.1,Não sêrá devida aos proponentes pêIa elabôraÇão e/ou aprêsentaÇão de doc\rmêntaÇáo rêlativa
ao certane, quatquer tj-po de indenizaÇão.
2O.2,Nenhuma pessoa flsica, ainda que credenciada por procuraÇão 1ega1, podêrá represêntar nals
de uma Licitante.
20.3,A presente licitaÇão sonente pode!á vir a ser revoqada por razÔes de interesse públ'ico
decortente de fato superveniênte devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em palte, Pol
itegalidade. de oficio ou por plovocaÇáo de terceiros, mediante parece! escrito e dêvidamente
fundamentado.
20.4.Caso as datas previstas para a rêa1ização dos evêntos da presente licitaÇão sêjam declaradas
feriado e não havendo ratificaÇão da convocação, ficam transferidos automaticamente para o

primeiro dia úti1 subseguente, no nesmo focal e hora anteriormente previstos'
2O.S.o onc por convenlêícia admj"nistrativa ou técnica, se reselva no dj-.eito de paralisar a

qualquer tempo a execuÇão da contratação, ciêntificando devidamente o Contratadc'
ZO.e.Oecaira do direito de impugnar perante o ORC nos termos do plesente inst!\rmento, aquêlê
quê, tendo-o aceitado sem objeçáo, vênha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou

irregularidades que o viciaram hlpótese em que tal comunicado náo terá êfeito de recurso.
20,?.Nos valores apresentados pelos ficitantes, já dêveráo estar incluídos os custos com

aquisiÇão de nêteriaf, máo-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a

incidir soble os respectivos pleços.
20.8,As dúvidas suigidas após a apresentação das propostas ê os casos omissos neste instnmento,
ficaráo única e excl.usivamênte sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo

ou a autolidade supêlior do oRC, en qualquêr fase da licitaÇão, a promoÇáo de diligência
destinada a êsclaxecêl ou a compl'êmêotar a instruÇão do processo.
2O.9.para dirimir controvérsias decorrentes deste celtame. êxcluÍdo qualque! outro, o foro
competente é o da Comarca de Itabaiana.

Mogeiro - PB, 28 de Junho de 2022.

TT,AVTANO CLEBSON ARAÚJO
Pregoeiro ofj-ciaf



ESTÀDO DÀ PÀR,AÍBÀ
PREEEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

I

iópreo

ÀNEXO

TERI,lO

PREGÁO PB.ESENCIAÍ' N. OOO28/2022

DE RErERÊNcrA ES PECr FlCÃÇÔES

1. 0 .DO OB.rArO
1.1-Constirui obiêro desta liciraÇão: coNTBÀTAÇÃo DE EMPRESA PARÀ AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARÂ O

TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRÀTÀMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS

NECEssrDADBS DA PREEBTTURÀ MUNrcrpAL DE MoGErRo, coNEoRME ESPECTFTcÀÇÕEs E oUANTrDÀDEs
ESTÀBELECIDAS ABÀ]XO.

2.0..'USTIEICÀTT'\A
2.1.Considêrando as nêcessidadês do oRc, têm o presentê termo a final,idade de definir,
e adequadamente, os procedirnentos necessálios para viabilizal a contlataÇâo em têLa.
2.2.4s caracteristicas e especificaÇões do objeto oxa licitado 5ão:

técni ca

DI SCRIMINÀÇÀO

ÀN coM SEGUTNTES EsPECrErcÀÇÕEs MÍNrMAs: o xM DE EÀBRrcAÇÃo NÀcroNÀL coM 20 UND

' UNIDÀDE 9UÀNTIDÀDE

de Rêfêrência o modelo dê proposta de preÇo§ carreapondente,
sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja

+ 1 LUGAR-ES, TRÀÇÁO 4X2, 04 CILINDROS, MOTOR POTÊNCIA MÍNIMA 163CV, TRÀVAS

ELETRÍCÀS E COM AR_CONDICINADO, CONFOMRE ÀNEXO.

5.0
5.1
pod

,IT!oDEI,o DÀ PROPOSIÀ
,É parte integrante deste Termo
endô o licitante aplesentar a

devidamente preênchido, conformê

6. O. IIIFORUÀçõES CONdPrrEt{ENrÀRES

? O km. de fablicaÇâo Nacional, ar.a 2022/2A23.
? leto ÀIto;
? Ar-condicionado Drlplo cêntral com contrÔIê de tehpêratura;
? 20 + I lugares (incluindo o condutor) , todos com cintos de seguraoÇa;
? Ouatro poltas, sêndo uma corrêdiÇa na lateral do velculo, uma porta traseira
duas portas dianteiras i

fâculta o iostrunênto convocatório - Ànêxo 01

de duas bandas e

3. O.OBBTGÀÇÕES DO CONIRÀIÀDO
3,l.Responsabilizar-se por todos os ônus ê obrj-gaÇÕês concelnentes à legislaÇáo fiscal, civi.l",
tributá;ia e trabalhisla, ben como por todas as despesas ê compronissos assqmidos, a qualquex
tltulo, perante seus fôrnecedolês ou tercêiros em razão da execuçáo do objeto contlâtado'
3.2.Substituir, arcando con a5 despesas decorrentês, os materiais ou serviÇos que apresentarem
altêraÇões, deteriolaÇões, impêrfeiÇóes ou quaisquer irlegularldades disclepantes às êxj-qência§
do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.

3,3.Não transfêrir a oulrêm, no todo ou en parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia
e êxpressa autorizaÇão do Contratante.
3.4.úanter, duÍantê a viqência do contrato ou outros instrunêntos hábeis, êm compatibilidade
com as ob!igações assumldas, todas as condiÇõe§ de hêbilitaÇáo e qualificação exiqidas no

respêcti.vo pioces"o licitatório, apxesentando ao Contratante os documentos nêcessários, semprê
que sol lcj" tado.
j,S.nrniti. Nota Fiscal correspondente à sede ou fiIial da empresa que apresentou a docr.mentaÇão

na fase de habi litaÇão '
3.6.Executar todas as obrigaÇôes assumidas com observâncla a melhor técnica vigente, ênquadrando-
s€, rigorosamente, dentro dos preceltos 1ega15, normas e espêcificaÇÕes técnicas
correspondentes .

{.O.DO CRITÉRIO DE ÀCEÍEÀBILIDÀDE DE PREÇOS

4.1.Havendo prôposta ou Iâncê vencedor com valo! parâ o respêctj-vo itêm relacionado acima, na

coluna código i
4.1,1.com indlcios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pêIo Çritério
dêfinido no Art. 48, II, da Lêi 8.666/93, em taI situaçâo, oão sêndo posslvel ê imediata
confirmaÇáo, poderá ser dada ao ticitante a oportunidade de demonstrar a sua exêquibilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 03 (t!ês) dias útêis para comprovar a viabilidade dos preÇos,
conforne parâmetros do mesmo Àrt' 48, I1, sob pena de dêsconsideraÇáo do itêm'
4.2.Salienta-se que taj.s ocorrências náo desclassificam automaticamentê a proposta, quando for
o caso, aPenâs o item correspondênte.
4.3.os lances verbais se!áo êfetuados em unidade monetária nacional'



RENATA CRISTINÀ SILVEIRÀ NEIES VASCONCELOS

SECRETÁRIA

? Pintura Só1ida na Cor Blanca;
? RádiO AM/EI'I CD-R/RW, USB, MP3 E BIUEIOOIh;
? vidros diantêiros com acionamento ê1ét!icô;
? Tlava E1étrica das portas;
? Àir Bag para motoristai
? DesenbaÇador trasei- ro,
? ÍndicaÇão de rmnutenÇáo no Painel;
? Regulagêm dos farói s;
: Moior,- mlnimo 04 cj.lindros em 1inha, a diesel, injêção eletrônica, cilindrada de 3'0'
tulbocooler, mlnimo 170 CV a 3.500 rpm e tolque dê 400Nm de 1'250 a 3'000 rpm;
?caixademudanÇasde-nÍnimo6tnarchasàfrêntesincronizadaselàré-acionamentomanuaLi
? ProtêÇào de motor e câÍücio;
? Confj.guraÇão - 4x2;
? Distância entrê eixos mLnimo 4.100mn;
? Di.leÇão hidráulica;
? Reservatóri.os de Corbustlvel com capacidade de Ínini-mo 90 litrosi
? suspênsão dianteira con braços independêntes âmortecêdoIes te1êscópicos de duP.lo efeito e

ba!ra estabi l izadora;
? suspensão trasêira com feixe dê nofas trapezoidais com âmoltecedores telescópicos dê duplo
efeito e barla estabi li zadola;
? preio a disco nas rodas dianteiras e traseiras com aclonamento hidráulico de duplo ci.cuito,
servoas s istido i
? Ereio de estacionamênto mecânico com atuaÇão nas rodas traseilasi
? Freio ABS (Sistema Àrtibloqueio de Freios);
? Sistema E1étrico: 01 bateria dê 12V ê 110Ah,
? Pneus 195 / '15 R L6 (Radias, sem câmara) ;
? Rodagem Dupla no eixo traseiro;



ESTÀDO DÀ
PREFEITURÀ MONICIPÀI DE MOGEIRO

coMIsSÂO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

ÀNE)<O 01 ÀO TERMO DE REFEúNCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO PRÉSENCIAL NO AOO28 /2A22

PROPOSTÀ

REE.: PREGÃO PRESENCIÀI N" OOO28/2022

ÔBJEToi CoNTRÀTAÇÃo DE EMPRESÀ PARÀ AOUISIÇÃO DE VEÍCULO PARÀ O TRÀNSPORTE DE PACIENTES QUE

FAZEM TRÀTAMENTo DE SAUDE FoRÃ DO MUNICIPIO, PÀRÀ ÀTENDER ÀS NECESSIDADDS DA PRETEITURÀ MUNICIPA'
DE MOGEIRO, CONÉORME ESPECIEICÀÇÕES E OUÀNT]DADES ESTABELECIDAS ABAIXO.

PROPONENTE:

V Plezadog Senhores,

Nos têrnos da licitaÇão êm epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo

CODIGO UNIDÀDE OUÀ}IIIDÀDE UNI!. PREÇO ÍOTÀI,

1 VÀN COM S

OXMDE
I MAS :

+1
UND

EABRICÀÇÃO NACIONÀL COM 20

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Íten 5.0:
PAGÃMENTO - IIEM 18.0:
VALIDADE DA PRoPoSTA - rtêm 8.0:

CN PJ

LUGARES, IRAÇÁO 4X2, 04 CILINDROS, MOTOR

PoTÊNC]A MÍN]MA 163CV, TRÀVÀS ELETRÍCÀS E

COM ÀR_CONDICINÀDO, CON!'OMRE ANEXO.
I
I"*r

de de

Responsávê1

D] SCRD.gNÀÇÂO

I



EÔLHÀ 01l 02

ESTÀDO DA
PREFE IEIJB,A MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÁO PERMÀNENTE DE LTCITÀÇÃO

ÀNEXO II - PRECÃO PRESENCIÀ! N" OOO2A/2O22

MODELOS DE DECLARÀÇÕES

RET" : PREGÃO PRESENCIAL N" OOO28/2A22
PREEEÍTURÂ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1,0 - DECLARÃÇÃO de cumpxinento do disposto no Àrt, 7o, Inciso xxxIII, da cF - Alt, 27, Inciso
v, da Lei 8 -666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao di§posto no Art. 7ô inciso
XXiIII da Constltuiçáo Federâ1, Lei 9.854, de 2? de outubro de 1999, declala não possuir êm seu
guadro de pessoal, funcionálios menores de dezoito anos en trabal-ho noturno, Perigoso ou

insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qual.quer trabaLhoi podendo existir tnenores, a

partir de quatorze anos, na condição de âprendiz na forma da legislaÇáo vigente'

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a palticipação na

licitaÇão.

conforne êxigência contida na Le] 8.666/93, Att. 32, §2o. o proponênte acima qualificado. deCIaIa
não haver, até a pre§ente data, fato impeditivo no que di-z respeito à habi l itaÇão /pa rt i clpação
na presente licitaçâo, náo sê encontlando êm concordata ou estado falimêntar, estando cientê da

obrlgatoriedade de informâ! ocorrêncj.as postêriolês. Ressalta, ainda, náo estar sofrendo
p..rui.Ld.d" de declaraçâo de idoneidade no àrúcito da administraÇão Federal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Federaf, arcando civi.I e criminafmente pela plesêntê afirmaÇão'

3.0 - DECIÀRÀÇÂO de submetêr-se a todas as cláusulas ê

convocatório.
condiÇõês do corrêspondente instnmênto

o proponênte acima qualifi"cado declara ter conhecimênto e

respectivo instrumênto convocatório e submeter-9e as condiÇÕes
acêitar todas as c1áusul-as do
nele estipuladas,

Local ê Data.

NOME /ASS INATURA/CARGO
Representante legal- do pioponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ET,ÀBORADAS ÉM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE. OUÀNDO FOR O CASO.



REF. I PREGÃO PRESENCIAL N" AAA28/2022
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ:

4.0 DECLARAÇÃO de elaboraÇão independentê de propo§ta'

(idêntificaÇão completa do teprêsêntante do licitantê), como rêprêsentante devidamente
constituído de (identificação compfeta do licitante ou do consÓrcio) , doravante denominado
(licitante/consórcio) , para fins do disposto no item 1,5.1. do Edital do Prêgão Pre§encial no

ooo28/2022, declâra, sob as penâs da Lei, em êspecj-aI o art. 299 do Código Penal BrasilêiIo,
que i

a) a p.oposta aprêsentada para participar do Pregão Presenciaf n" 00028/2022 foi êlaborada dê
maneila indêpendente pelo licitaote, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou eÍn parte,
direta o indiretamente, informado, discutido ou lecebido de qualquer outro pârticipantê potencial
ou de fato do Pregão Plesêncial- o' AAA28/2022, pôr qualquer mêio ou por qualquer pessoai

b) a intênção de aplesentar a proposta êlaborada para participa! do Pregão Prêsencial no

AOOZB/2022 náo foi informada, discutida ou recebida de qualquêr outro pârticiPantê potencial ou

de fato do Prêgâo Presencial t' 00028/2022, por qualquer neio ou por qualque! pe§soa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por quafquer pêssoa, influlr na decisáo de qualquer
outro participante potencial ou de Íato do Prêgão Prêsêncial n" AA028/2022 quanto a participar
ou náo da referida LicitaÇão;

d) que o conteúdô da proposta apre§entada
não será, no todo ou êm parte, dirêta ou
outro participante potencial ou de fato do
do objêLo da rêfêrida f.iciraÇão;

EOLHA A2/02

para participar do Pregâo Plesencj'a1 r:o A0028/2A22
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
Preqâo Presencial ^" 00028/2A22 antes da adjudicaÇão

e) que o conteúdo da proposta apresentada para particlpaÇão do Pregão Presencial o" 00028/2022
não foi, no todo ou êm patte, direta ou indj-Iêtamente, di§cutido ou rêcebido dê quafquêt
integlante da prefeitura Municipal de Mogeiro antes da abertura ofj-cia1 das propostasi e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensáo desta dêcl.aração ê que detém Plenos poderês
ê informaÇôês para firtná-Ia.

Local ê Data.

NOME/ÀSS INATIRÀ/CÀÂGO
ReprêsêntaDte legal do proponente

OBSERVAÇÃO I

AS DECLÀRAÇÕES DEVERÂO SER ELÂBORÀDAS EM PÀPEL TIMBRÀDO DO LTCITANTE, OUANDO TOR O CASO.



ESÍÀDO DÀ PÀF,AIBÀ
PREEEIII'B,L MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÂO

À}IEXO III - PREGÁO PRESENCIÀ! NO OOO2A/2O22

MODÉLOS DÀ DECLARAÇÃO DE REGUTARIDADE . HÀBILITAÇÃO

REF.: PREGÂO PRESENCIAL N. AAA28/2022
PREE'EITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARÀÇÂO DE RXGUIÀRIDADE pâra habilitação prêvisto no Art. 40, Inciso v11, da Lei
70 .s20 /02 .

o pfoponente acima qualificado, dêclara, em conformidade com ô disposto no Art- 4o, Ínciso vII,
da Lei 10.520/02. que está apto a cumpri! plenamente todos os requisitos de habilitaÇáo exigidos
no rêspectivo instrumento convocatório que rege o certame acina indicado'

NOME/ASS INÀTURA/CÀRGO
Rêpresentante legal do proponente.

OBSERVAÇÀO:
A DECIÀRÀÇÃO DEVEú SER ETABORÀDA EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, QUÀNDO FOR O CASO.

Local ê Data.



ESTÀDO bÀ PÀRÀÍBÀ
PREFXITURÀ MUNICIPÀ! DE MOCEÍRO

COMISSÀO PERMANENTE DE LICTTÀÇÂO

ÀNEXO Iv - PP.EGÀO PRESENCIÀI NO OOO28/2022

MINUTÀ DO CONTRÀTO

PREGÀO PRESENCIAT. N" OOO2A/2022
PROCESSO ADM]NISTRÀTIVO N" PP OAO2B/2422

CO!([RÀTO No: ..../...-CPL

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE S] CELEBRAM A PREFEÍTURÀ MUNICIPAL DE

MOGEIRO E ., PÀÀA EORNECIMENTO CONEOR-I.{E DISCRIMINADO NESTE

INSTRUMENTO NA EORMÀ ABÀIXO:

pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Av.
presiJente ,loâo pessoa, 47 - Centro - Mogêiro - PB, qNPJ n' 08.865.501/0001-67, neste ato
rêpresentada pelo Prefeito Àntonio José Eerreira, Brasileiro, solteiro, Empresalio, residente e

domicitiado ,1à Sitio pintado de Cima, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPE n' 840.199.644-91,
carteira dê Idêntidade n. 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CoNTRÀTANTE, e do outro lêdo

.. CNP.I n' ', neste ato representado
por .... residentê e doniciliado Ítâ '..'r
CPF no . Carteira de Identidade n
as partes contratantes assinar o presente c
seguintes:

oravante simpf êsmente CONTRÀTADO,

o qual se rêgerá pefas cláusula§ eont rato,
decidi ram
condiÇões

CU{USUúÀ PRIMETRÀ - DOs FI'NDÀT'ÍENIOS:
Este contrato decorte da ticj-taÇâo modalidade Pregão PresenciaL no 00028/2022, plocessada nos

termos da Lei Federal n. l-0.520, de 1l de Julho dê 2oo2 e subs idiariamentê a Lêl Fêderal no

8.666,de21deJunhode1993;LeiConplementarno123,del4deDezenbxode2006;Decreto
Municipal n. 016, de 10 de NoveÍücro de 2006; e legislaçáo pêItioente, consideradas as alte!aÇÕês
posteriores da§ referidas normas.

CIáUSI,I.À SEGUNDÀ - DO OBJEÍO:
O presente contralo tem Por
TRANSPORTE DE PACIENTES OUB

NECESSIDÀDES DA PREEEITURÀ
ESTABELECIDAS ABÀIXO.

O foanecimênto deverá ser executado rigorosamênte de

instr\.mento, proposta apresentada, especificaçÕes
1iÇitaÇão modaLidade Pregão Presencj-al ^" 00A28/2022
êsses que ficam fazendo partes integrantes do presente
será realizado na forma integral.

CIÁUSULÀ TERCEIRÀ - DO TTÀ,,OR E PREÇOS:

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

ObJEtO: CONTRÃTÀÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ AOUISÍçÂO DE VEÍCULO PAÀÀ O

FÁZEM TRATAMENTO DE SÀUDÊ EORÀ DO MUNICIPIO, PAXÀ ATENDER ÀS

MUNICIPAL DE MOGElRO, CONEORME ESPECIFICAÇÕES E OUANTlDÀDES

acordo com as condiÇões expressas nêste
técnicas corlêspondentes, processo dê
e instruções do Cont!âtante, documentos
contrato, indepêndentê de transÇriÇãoi e

édeRS

CÍ.ÁI'SULÀ QUÀREÀ - DO REÀi'I'STÀ}.IENTO E}í SENTIDO EgÍRtTO:
Os preços contratados sáo fixos e irreajustáveis no plazo de um ano'
neniro do prazo dê vigência do contrato ê mediante solicitação do Contratado, os prêços Poderão
sofrer rêalustê após o interlegno de um ano, na me§ma proporÇâo da variaÇão vêrificada no ÍPCA-

rBcE acumuiado, tomândo-sê por bêse o mês de apresentaÇâo da rêspectiva pr:oposta. exclusivanentê
para as ôbrigaçôes iniciadas e concluidas após a ocÔrrência da ânualidadê'
Nosreajustessubsequenlesaoprimeilo,ointerrêgnominimodeumanoselácontadoapartirdos
êfeitos financeiros do últino reajustê.
No caso de atraso or1 não divulgaÇá; do lndice de rêajustamento, o Contratante pagará ao Contlatado
â importância calculada pêla úitüna vâriaÇão conhêcj-dâ, liquidando a diferênÇa co!!espondentê
táo iogo sêja divulgado o índice definitivo. Fica o contratado obrigado a aprêsentar memória dê

cáIculá referente ao reaju§tanento de preÇos do valor remanescênte, sêmpre quê estê ocorrêr.
Nas afeliÇôes finais, o índice utiLizaâo para rêajuste será, obrigatoriamentê, o definitivo.
casoolndiceêstabelecidopalareajustamentovenhaâserêxtintooudêqualquerformanáopo§54
mais se! utilizado, será ad;tado, ê; substituição, o que vie! ê ser dêterninado pela legislaçáo
êntáo em vigor '
lta ausênciJ de previsão tegal quanto ao lndice substituto, as paltes elegerão novo lndice
oficial, para !êàiustamento áo prlço do valor lemanescente' por meio de têrmo aditivo'



o reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CIÁIJSI'LÀ OUIIIEÀ - DÀ DOEÀÇÃO:
As despesas corlelão por conta da sêguinte dotação, constante do olçamênto vigentê:
Recursos próprios do Município de Mogeiro: coNVÊNIo - No Do CADASTRO 22-8A501-9 N' DO TNSTRUMENTO

oool/2022 LEr MUNTCIPAI, 358/2021 02.O4o-SEC. MUNTCIPAL DÉ SÀUDE ,/ EtÍS 02040.10.122.0004.2920 -
MÃNUTENÇÂO DÀS ÀTMDADES DÀ SECRETARIÂ DE SAÚDE 02040.10.301.1014.1032 AoUIS. DE vETCÚLo PARÀ

SEC. DE SAUDE O2O4O.1O.3O7.2AA-1 ,2042 - MÀNUT DAS ATIVÍDADES DO TUNDO MUNÍCIPAL DE SAUDE

4. 4. 90. 52. OO. OO EOUIPAMENÍOS E MÀTERIÀL PERMANÉNTE

cúust IÀ sExrÀ - Do PàcÀ!íENÍo:
O pagamento será efetuado mediante processo rêgu1ar e êm observâncj-a às normas e procedimêntos
adotados pefo contratante, da seguinte manêira: Para oco!!el no prazo de t!inta dias, contados
do periodo de adirplemento.

cIJiUsULÀ SÉTIIA - DO PRÀZO E DÀ VIGÊNCIÀ:
O prazo máximo de entrega do objeto orâ contratadô, que adrite prorrogaÇáo nas condiÇões e
hipoteses previstas no Àrt. 5f, § 1', da Lei a.666/93, está abaixo indicado e será considêrado
da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: 30 (trinLâ) dias.
A vigência do presentê contlato será determinada: até o final do exercicio financeiro de 2422,

considerada da data dê sua as§inatura.

clÁUsuÍ,À OITÀ\IÀ - DÀ§ OBRIGÀçõES DO CONTRÀÍÀIÍTE:
a - Bfetuar o pagamento relativo ao fornecimento êfetivamente realizado, de acÔrdo con as

respectivas cláu§ulas do presente contrato;
b - proporcionar ao contratado todos os meios necessários pala o fiel folnecimento contratadoi
c - Notificar o contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e comp]eta fiscalizaÇão, o quê náo exime o contratado de suas

responsabilidades contratuais e legais;
d - Dêsignar representantes com atribuiçôes de Gestor e Fiscal deste contrato, Dos termos da

norma vilente. espeÇialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, ,espectivamente,
permitidt a contrataÇão de terceiros para assistência e subsídio de infornações pertinentes a

êssas âtribuições.

CIÁUSULÀ NO}iIÀ - DÀS OBRICÀÇôES DO CONTRATÀDO:

a - Bxecutar devidamente o fornecimento dêscrito na C1áusula corrêspondente do prêsente contrato,
deotro dos melhores parâmetros de qualidade e§tabelecidos pâra o lamo de atividâde relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos êstipulados;
b - Ràsponsabi 1i zar- sê por todos os ônus e obrigações concernentes à LegislaÇào fiscal, civil,
tributáiia e trabalhista, bem como pox todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
tltulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execuÇão do obieto contratado;
c - Mantár preposto capacitado e idôneo, aceito pêIo Contratantê, quando da exêcuÇão do contrato,
que o represente integralmente êm todo§ os seus atos;
á _ perrnitir e facilitar a ÍiscalizaÇão do contratante devendo prestar ôs infotmês e

esclarecilnentos §ollcitados ;

e - será responsáveI pelos danos causados diretamente ao contratantê ou a terceiros, dêcorrentes
desuaculpaoudolonaexêcuÇáodocontrato,nãoexcfuiodooureduzindoessarêsponsabifidadê
a flscalj"zação ou o acompanhamento pelo órgão interêssado;
f - Não cêder, transfelir ou subcoDtratar, no todo ou em parte, o objeto destê instrumênto' setn

o conhêcimento e a devida autolização expressa do Contratante;
g - Manter, durantê a vi-gência do contlato, eú compatibilidade com a§ obrigaçóes assunidas'
iodas as condições dê habltitaÇáo e qualificaÇão exigidas no respeclivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessáriosi sempre que solicitado'

criíusur.À DÉclta - DÀ ÀÍ,rERÀÇÀo E REscrsÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justifj.cativa, unilateralmente Pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Àrt' 65 e sêrá rescindido' de pleÍ'to

airéito, confolme o disPôsto nos Arts. '7'7, '78 e 79, todos da Lei 8'666/93'
ocontlatadofj"caobligadoaaceitar,na§mesmascondiÇõescontratuais,osacréscimosou
sup!êssÕes que se fizerem na§ compras, até o respêctivo lj-mite fixâdo no AIt. 65, § 1o da Lei.

a,666/93. Ne-nhum acréscimo ou supr;ssão poderá exceder o limite estabelêcido, salvo as supressôes

resultante§ de acordo celebrado entle os contratantes'

CL]{USULÀ DÉCIT4À PR!,EIRÀ - DO RgCEBIUENTO:
Executado o presente contrato ê observadas as condiÇões dê adinplemento das obrigaÇÕes pactuadas,

os p!ôcedimentos e ptâzos pala recêbêr o seu objeto pê1o contratantê obedêcerão, confornê o

cas;, às disposiçôes dos Arts. "13 a'16, da Lei 8.666193'

CTÁUgUI,À DÉCrtA SEGUNDÀ - DÀS PENÀIIDà,DES:
Àrecusainjustaêmdeixardecumprilasoblj-gaÇõêsassumidaseplecêitoslêgais,sujeitaráo
contratado,garantidaapréviadefesa,àssêguintêspenâ1idadêsprevistasnosArts.S6eE],da
Lei g,666/931 a - advêrtênciai b - multa de mora de o,5t (zêro virgula cinco pÔr cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia dê atlaso na entrega, no inicio ou na execuÇáo do objêto ora
contlatadoi c - multa ae tõt (aez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou



parciat do contrato; d - simultaneamênte, qualquer das penalidadês cabiveis fundamentadas na
Lei 8.666,/93 ê na tei. 10.520/02.
Sê o valor da muLta ou indênizaçáo devida nâo for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇão
ao Contratado, será automaticamênte descontado da primeira parcela do pagamênto a que o
Contratado vier a fazer jus, aclescldo dê juros moratórios de 1* (um po! cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judlcialmênte.

cI,ÀIrs(,I.À DÉcrt{A rERcErRÀ - DA CoMPENSÀçÃO FrNÀNCErnA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos destê instrumento, ê dêsde que o Contratado
não tenha côncorrido de alguma foma para o atraso, será admitida a compen§âção financeira,
devida desde a data linj.te fixada para o pagamênto até a data corrêspondentê âo êfetj-vo pagamento
da parcela. Os encargos noratórios devidos em razão do atraso no pagamento serâo caLculados con
utilizaçâo da seguinte fómula: EM = N x vP, 1, onde: EM = encargos moratórios; N: número de
dias entre a data prevista pêra o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valor da palcela a

ser paga; ê I - indice de compensaçâo financeira, assim apurado: 1= (TX = 100) :365, sendo Tx
: pêlcêntua1 do IPCA IBGE acumulado Êos últimos doze mese§ ou, na sua falta, um novo índice
adotado pelo Governo !'edelal que o substj"tua. Na hlpótesê do referido lndice estabelecido parê
a compensaÇão financêira venha a ser êxtinto ou dê quafquer forma náo possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituição, o que vier a se! determinado pela legislação entáo em vigor.

cúusl,I,À DÉc$4À euÀRrÀ - Do FoRo:
Para dirimir as quêstôes decorrentes dêste contlator as
Itabaiana.

paite§ efegem o Folo da Comarca de

E, por estaren dê pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual val
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÂTANTE

de de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRÂTÀDO


