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O órgão Realizador do Cêrtame acima qualificado. inscr:ito no CNPJ 08.866.501,/0001-67, doravantê
denosin.do lilpl.sE€üt oRc, e que neste ato é também o Órgão Gerenciador IesPonsável pela

conduÇâo do conjunto de procedimentos do plesentê registro de preço§ e ge!êncj-amênto da Ata de

negisiro de preéos dele decorrente, torna público pata conhêcimeíto de quantos possam interessar
qrá fará realizar através do pregoeiro oiicial assessorado por sua Equipê de Apoio, as 08130

úoras do dia 02 de setedcro de 2022 oo endereÇo acima lndicado, licitaÇão na modaridâde Pregáo

Presencial^"ooo37/2o22,tiponenorpreÇo,êsoboregimedetarefa;tudodeacordocomeste
instrumento e em observância a l,ei Eedlral n' 10,520. dê 1? dê ,fulho de 2002 e subsidiariamente
aLeiPederaln'8'666,de21deJunhode1993;LêiComplenentarn"L23'.del"4dêDêzembrode
2006,DecretoFederalno.l.Sg2,de23deJaneirode2ol3;DecrêtoMunicipa1no016,dê10dê
Novedcro de 2006; e legislaÇáo pertinente, consideradas as alteraÇÔes posteriores das referidas
lrormas; conform" o" ciité.io" e procedimentos a seguir definidos, objetivando o Registro de

tr"iã"'p..., coNTRÀrAÇÃo DE EMpRE5A PÀRÀ LocÀÇÃo DE EOUTPAMENT6S DE rNloRMÀTrcA PÂRÀ ATENDER A

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICIPÍO.

1.0.DO OBiTEEO

l.l.constituiobjetodapresentelicitaÇão:coNTRÀTAÇÃoDÊEMPRESAPÀÀALoCÀÇÃoDEEoUÍPAMENToS
DE INEOR!4ÀTÍCÀ PÀRÀ ÀTENDER A ADMINISTRAÇ.ÃO DIRETA DESTE MUNICIPIO'

i.z.A," êspecificaÇões do obieto ora 11citado, encontlam-se devidâmênte detâlhadas no

correspondànte Têrmo dê neferéncia - A.exo I deste instrunento, onde consta, incfu§ive, a

estimativadêquantidadesasêlemcontlatadaspelooRc.oPrêsentecêrtamêobjetivaselecionar
a ploposta mais vantajosa visando formar Sistema de Registro de PleÇos para contrataÇÕes futulas'
t.:.onegistrodePreÇosseráformalizadoporinternédiodaAtadeRegistrodêPleÇos'nos
termos do Ànexo Iv e nas condiÇões previstas neste instlumento '
t.a.Os preços registrados neste procedimento, terão a validade de 12(dozê) mesês' a parti! da

data dê publicação do extrato da ita de Registro dê PreÇos na imprensa oficial' ê a execuÇão do

objeto ora licitado §erá de acordo com as necessidades do oRC no referido perlodo'
1.5.AcontrataÇáoacimadescrita,queseráplocêssadano§temosdestêinstnmentoconvocatólio,
especificaÇõês técnicas e informaçôes complementares que o acompanham' quando fo! o caso'

lo'"iiria"_"", pera necessidade da devida efetivação de serviÇo para suprir demanda especlfj.ca -
CoNTRATÀÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPÀMENTOS DE ÍNFORMÀTICÀ PABA ATENDER A ADMINISTRÀCÃO

DIRETÀ DESTE MUNICIPIO -, cOnsiierada Ofort,rna e imprescindlvel' bem como lelevantê medida de

interesse público; e ainda, pela necesiidade de desenvolvimento de açÔes continuadas para a

promoção dé atividades p"rtirràrrt.". visando à maxirnizaÇão dos rêculsos ern relaÇão aos obietivos
prograrnados,observadasasdiretrizesemetasdefj.nidasnasfêrlamentasdeplanejamento
aprovadas.
1.6.Sâlienta-sequenaxeferidacontratação,náoseráconcêdidootratamentodifêreociadoe
s:-mptificaao purá ." Microenpresas e EmPresas de Pequêno Porte' nos termos das disposições
contidas nos Arts. 4'l e 48, da l,ei CornplJmentar no 12312006, por estareÍn presentês, isolada ou

simultaneamente, as situaÇôes previstás nos incisos ÍI e III' do Art' 49' do mesmo diplona
1ega1. Eica, no entanto, ass.g,..,iuao a ME e Epp o tlatamento diferenciado e siÍnplificado pfevisto
no! demais Artigos do Capltulo v. seÇão 1, da Lêi n"' 723/06'

2.O.DO LOCÀ]. E DÀTÀ E DÀ tl'P'I'6}IÀçÃO DO EDITÀ]'
2.1.os envelopês contendo a documentaÇão rêl-ativa à proposta de preÇos e_a habilitaÇão para

êxecução do objeto dêsta licitaÇão, deverão ser êntregues ao Pregoeiro até as 08:30 horas do

aia o2 ae setembro de 2022, no endereÇo constante do preârnbuto deste instrumentô- Neste mesno

local,dataeholáriÔselá'ealizadaasessãopúblicaparaaberturadosrefelidosênvelopês.
2.2.InformaÇôes Ou esclalecimentos sobre esta ficitaçáo, selão prestados nos horários ,{r..offlais
de expediênte i das O8:OO as L2'OO holas' \-mail:
Iicitacaomogel roguol . com ' br/complas ' êotacoêscoutlook ' com' 

\ \iÍx\



3.0
3.1

3.1
3.1
3.1

3.2

2.3.Oua1quer pessoa - cidadâo ou licitante - poderá solj.cita! êsclarecimentos, providêncj"as ou
impugnar o ato convocatório dêste certame, se manifestada por escrito e di.rigi.da ao Pregoêiro,
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
2.4.Caberá ao plegoeiro, auxiliado pelos setoles responsáveis pefa elaboraÇáo deste ato
convocatório e gêus anexos, decidir sobre a petiÇão no plazo de até 24 (vinte e quatro) holas,
considerado da data em que foi devidamente recebido o pedido.
2.5.À respectj-va petição será aplêsentada da sêguintê forma:
2.5,1.proioco1izando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamêntê no

seguintê endereÇo: Av. Presidentê Joáo Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB'

suas caractêristicas e as
Lei 8.666/93, está abaixo

.DOS Er.EI'GNAOS PÀnÀ LÍcrrÀçÃo

.Aos participantes, serão fornecidos os §eguintes efenêntos:

.1.ANÉxo I - TERMO DE REEERÊNCIA . ESPECIEICAÇÕES;

.2.ANEXO 1I - MODELOS DE DECTARÀÇÕES;

.3.ÀNEXO IIÍ - MODELO DE DECLABÀÇÃO DE REGULARIDADE ' I{ABILITAÇAO;

.4.ÀNEXO IV - MINUTA DÀ ÀTA DE REGISTRO DE PREçO'

.s.ANEXO V - I4INUTA DO CONTRATO'

.À obtenção do Edital poderá ser feita da seguinte forma:

.1,.lunto ao Pregoeiro: gratuitamente; ê

.2.Pelos sitês: rrwe,r.mogeiro.pb.gov.br/licitacoês; wvlJ'tee'pb'gov'br'

{.0. DO SUPORTE I,EGÀ'.
4.1.Esta ficitaÇão reger-se-á pela Lei Eederal no 10'520, de 1? de Julho de 2002 e

subs idiarlamentê a Lei rederal n; g,666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complemêntar no 123, de 14

de DezeÍlbro de 2006, Decreto Eederal ao 1.892, de 23 de ,Janeiro de 2013; Decleto Municipal n'
óra. a" ro de NoveÍrbro de 2006, ê legislaÇão pertinente, consideradas as alteraÇões posteriores
das leferidas normas; quê ficam fazándo partes integrântes deste instrumento, independente dê

tlanscrição.

5. O.DO PA,ÀZO E DOIÀçÀO
5.1,O prazo náximo para a execuÇáo do obieto ora licitado, conforne
nêcessidades do oRc. e que admite prorrogaÇão ltos casos previstos pêIa
indicado ê se!á considelado a paltir da emissão da orden dê serviÇol

Inlcio: 3 (três) dias;
conc.Lusáo: 12 (doze) meses.

5.2.oseIvj'Çoseráexecutadodeacordoconase§pecificaçÓesdefinidasnocorrespondenteTermo
de Referêncj,a1, anexo a este instrumento'
S.:.opt.rodevigêDciâdocorrespondentecontratosêrádêtêrminado:12(doze)meses'considêrado
da data de sua assinatula; podenào ser prorrogado nos termos do Alt' 57. da Lei 8'666/93'
5.4.Às despesas decorlentês do objêto dêste certame, correrão por conta da sêguinte dotaÇáo:

RecursosPrôpriosdot"tunicípiodeMoqêi!o:LEI358/202102.010_GÀBINETEDoPREEEITo
O2O1O.O4.I22.2OO2.2OO3 _ MANUiENCAO DAS ÀTIVIDADÉS DO GABINETE DO PREFEIÍO 02'O2O-SEC'DE

ÀDMINISTBACAoEPLÀNEJAMEN1oo2o2o.o4.:].22,2oo3.2006_MÀNUTENCAoDASÀTIVIDÀDESDÀSECDEADME
PLANEJÀM 02.o3o-sBc.DE EDUCACAO, CULTURÀ, ESP. LAZER B TURISMO o2o3o't2'L22.2006'2948 - MÂNUTENÇÂO

;t Àrc. eoucaÇÃo, cuLT, ESP, r,Azgi E TURTsM 02'04o-sEc' MuNrcrPAL DE sÀuDE / Etls

A2O40.IA.l22.OOO4.292A - rmUUrrr,rÇÃo DAS ATIvIDADES DÀ SECRETÀRÍA DE SAÚDE 02040 ' lO '301'2001 '2A42

-MÀNUTDAsATÍVIDÀDESDoEUNDoMUNICIPÀLDsSAUDEo2o4o.10.3o2.1013.2031-MAN[]T.ÀTIv'HosP.E
MATERN. MÀRTA HERMINIÀ SILVEIRÀ 02.OsO-SEC.DE ACAO SOCIÀL / FMAS O2O5O'08 '244'2008'2040 ' MANU?'

ATIVIDÀDESDAsEC.DEAcÀosoCIÀL02.060-sE.DEIND.coM.CoMPRÀSETRÃNsPoRTEs
02060.!T.1.22,2A12'2950_MANUT'DÀSATIV.DESEC'DEIND'COMCOMPRASETRÀN02'O?O_
sEC.AGRTC.,MEÍO AMBTENTE, PESCA E PECU o2o'70,20'122'2010'2A66 - MÀNUT ' ATrV' ÀDM'DÀ SEC' DB

AGRIC.EMEÍoÀMBIENTÉ02.08o_sEc'DEINDUST.coMERCIoEINFRÀESTRUIURÀ02080.L5.452.2009.2413
_MÀNUrENcAoÀTÍVIDÀDESADMINÍSTRÀIIVÀSDÀSEÍNERÀ02.14o-SECRETARIÀDEPINÀNCAS
02140.04.123.0004.2088 - MANUTENÇÃO DAS ÀTIVIDADES DA SEC DE FrNÀNÇAS 3'3.90.39-00.00 ouTRos

SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
5.5.OuandoavalidadedaAtadeRegistrodePrêÇouftrapassaroexelcíciofinanceiroatual'as
despãsas decorlêntes de êventuais colrttataçõês futuras, correrão por conla das respêcti.vas

dotações previstas no o!Çahento do exêrclcio financêiro postelior'

6.0.DÀS CONDÍÇóES DE PÂRTICI PÀÇÁO

6.1.Os proponêntes que deseiarem participal deste cextame deve!âo entrêgar ao Prêgoeiro dois

ãrr.r.ràpà" ?echados i,.,aica.raá, resiectiwamente, pRoposrÀ DE pREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, dewidamentê

identiiicados, acompanhados da rêspêctiva declaração de cump!ünento dos requisitos dê

habi.IitaÇáo, nos termos definidos ne§te instnmênto convocatório '
6.2,À participação nêste certame é abelta a quaisquer j'ntelessados' inclusive as Microempresas'

Empresâs de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislaÇão vj'gente '
ãã.llao poa"raó participar os j.nteressados quê se êncontreln §ob o regime falimêntar' empresas

."i.u.tgui.u" que não funcionem no pals, Dêm aquel-ês quê tenhâm sido .declarados -inidôneos 
para

Iicitar ou contlalar com a edmj.nistiaçáo Púb.Lica ou que estejam cumprindo a sanÇâo dê suspensão

do dirêito de licitar e contratar con o ORC'

6.4.os licitantes que desejarem enviar seus envelopês Proposta de PreÇos e Documêntação via

ctivos enveloPes nãô se!ão ace

postaf com Àviso de Recebimênto AR -, deve ráo remeLê-fos em tempo hábil ao endereÇo constante

do prêâÍüulo dêste instnmento, âos cuidadÔs dÔ Pregoeiro Flaviano Clebson Araúj o. Nã sêndo

rigoro sâinênte obselvadas as exigências deste item, os respe
tante, portanto, desconsiderado para êfeito dê partico lici Ípação no ceÍtame.

to



7.0.DÀ REPRESENTÀÇ]Ú E DO CREDEIICIà}IENEO
7.1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o cêso,
através de um reptesentante, com os documentos que o credenciam a partiÇipar deste procêdimento
licitatórlo, inclusive com podêles para formulação de ofertas e lances vêrbais. Cada licltante
credenciará apenâs Lrm rêpresentantê que será o único adm-itido a intervir nas fasês do certame
na forma prevista nêste instrumento, podendo sêr substituldo posteriormente por outro dêvidamente
credenci-ado -
'7.2.Pata o cledenciamento deveráo ser apresentados os sequintes documentos:
7 ,2 . 1. Tlatando-se do rêpresentante legaf: o instnmento constitutivo da empresa na forma da Lêi,
quando for o caso, dêvidamentê rêgistrado no órgão competênte, no qual estêjam exple§sos seus
poderes para exerce! direito§ e assuni! obrigaÇões êm decorrência de ta1 invest.idura;
'7 ,2.2 .Tra:-ando.se de procurador: a procuraÇáo por instnmênto púb1ico ou palticular da qual
constem os necessárj-os poderes para formular verbalmente lances, negociar preÇos, firmar
declaraÇóes, desistlr ou apresenta! as razões dê recu!6o e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constituiÇão da empresa,
quando for o caso, que comprove o5 poderes do mandantê para a outorga. Na hipótese de procuraçâo
Jeja particular devrrá sêr rêêonh.cida a firaâ êD cartório do rÊst €ctivo signatário.
l.ã.3.O representante legal e o ptocurador dêve!ão identj-ficat-se apresêntando documentô oficial
que contenha foto.
i.3.8"t"" documentos deveráo §er entxegues ao Preqoeiro - antes do início da §êssão públ-ica -
emorigj.nal,porqualquerplocessodecópiaautênticadapolcartóriocompêtênte,pêIoPxegoêilo
ou menbro da EquiPe de ÂPolo.
7.4.4 náo aprisentaÇâo ou ainda a incorrêção in§anável de qualque! dos docr'mêntos de

credenciamento impedirá a particj.paÇão ativa do replesentante do licitante no prêsênte certame '
Estâ ocorrência não inabilitará sumaxlamente o concorrênte, apenas perderá o dileito a

manifêsta!-se nas correspondentes fases do procêsso licitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá
tegularmente do referido concorrente seus envelopes, declaraÇôes e outros elêmentos necessários
à participaqão no certane, desde quê apre§êntados na foma definida neste instlumêntÔ.
?.5.No mornento de abertula da sessão Pública, cada Licitante, por intermédj.o do seu replêsentante
dêvidamente cledenciado entregará ao Pregoeiro, em separado de qualque! dos ênvelopês, a seguinte
docr.rmêntaÇão :

? .5, 1. Declaraçáo de EfaboraÇão fndependente dê Proposta - Ãnexo 1I'
I . 5. 2. Oeclaraião dando ciência de gue c,mpre plenamente os lequisitos de habilitaÇão, conforne
modelo - Anexo III; e
7 . 5. 3 . ComprovaÇão dê que o licitante sê enquadra nos termos do A!t. 3'da Lei 123/06, se for o

caso, se;do considerado microemplesa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto.
tlatamento dj-fêrêncj.ado e simplificando na forma definÍda pêla tegislaÇáo vigente. Ta1

complovaçáo poderá ser fej.ta através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a

criiério do licitante: a) declaraÇáo explessa formalmente assinada por profj.§sional da área

contábiI, devidamente habilitado; b) celtidáo simplificada eÍnitida pela junta comercial da sede

do licitantê ou equivafente, na fotma da legislaçáo pertj.nênte. À ausência da refêrida dêcIalaÇão
ou certidáo simplificada, apenas nestê caso para comprovaçáo do ênquadlamentô na forma da

regislaÇão vigente, não é suliciente motivo parâ a inabi.IitaÇão do ricitante, apenas pêrderá.
duiante o presente certame, o direito ao tratamênto diferenciado e simplificado di§pensado a t''x
ou EPP, prêvistos na Leí 123106:
7.5.3.i.õ Pregoeiro poderá Promover diligência, na forÍna do Art' 43, S 3" da Leí 8'666/93'
destinada a esctarecer se ó licitante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou

empresa de pequêno portê.
?.à,ouando os envelopes proposta de preços e DocumentaÇáo forem envj-ados via postal, a

docr.rmentaÇão relacionada nos l1ens '1 .5.7, 1 .5.2 e ?.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope

Proposta dê PreÇos.

L 0.DÀ PROPOSTÀ DE PnEçOS
8.1.4 proposta dêverá ser apresentadâ em

sêguintes indicaÇões no anvêrso i

8.2. Propo
el-ementos Ànexo I -, em PaP
!epresentante 1ê9a1, contendo

oL(uma) via, dentro dê envelope tacrado, contendo as

e1 ti!ürado da empresa. quando for o caso, assinada po! se
no correspondente item cotado: discriminação e outra
tldadê e valores unitário e totaf exPrêssos êm a1gâri

PRBFEITURÀ MUNICIPAÍ, DE MOGEIRO
pRoPosrÀ DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N". OOO37/2A22
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

o ENVELOPE PROPOSTÀ DE PREÇOS deverá conter os seguintes êIêmentos:

sta elaborada em consooância com as especificaÇões constantes destê instlumento e seu

caracterlsticas se necêssário, quan

s
u
5

o8.3.sêrá cotado \rm único prêço para cada itemr com a utilizaÇâo de duas casa

em contrálio está gujeita a corteçeo observaodo-se os seguiotês critélios:
8,3,1.F41ta de dígitos: serão acrescidos zêros;

s decimai-s . Ind c

6,5.euando observada a oco!!ência da êntrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sen a
permanência de rêpresentante crêdenciado na respectiva sessão púb1ica, ficará subentendido que
o Licitante abdicou da fase dê lances vexbais.
6.6.É vedada à participação êm consólcio.

\ii



8.3.2,Excesso de dlgi.tos; sendo o prineiro dígito excedente nenor que 5, todo o excesso será
suplimido, caso contrário haverá o arrêdondarento do dígito antêlio! para mais e os demaj-s ltens
excedentes suprimidos.
8.4.À Proposta deverá ser rêdigida êm lÍngua portuguêsa e en moeda nacional, elabolada com
clarêza, sem alternativas. !asuras, emendâs ê/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a ú1tlma
datada e assinada pelo responsável,, com indicaÇão: do valor total da proposta êm algarisrnos,
dos prazos dê entrega ou execuÇão. das condiqões de pagamento, da sua validade que não poderá
sêr infêrior a 60 diâs, e outras j,nformaÇóês e observaçôês pertinentes que o licitantê julgar
necessáxias.
8.5.Exlstindo discrepância êntrê o preÇo unitário ê o valor totâ1, resultado da nultiplicaÇão
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
8,6.Pica estabêlecido que havendo divêrgência de preÇos unitários para um mesmo produto ou
sêrviÇo, p!êvalece!á o de menor valor.
8,?.No caso de alteraçâo necessália da proposta feita pelo Prêgoeiro e sua Equipe de Apoio,
decotrentê êxclusivanente de incorreções na unidadê de mêdida utilizadâ. observada a devida
ploporcionalidade, bem como na multiplicaÇão e/ou soma de valores, prêvalêcerá o valor corrigido'
8.8.4 não indicaÇão na propo6ta dos prazos de entrega ou execução, das condj-Ções de pagamento
ou de sua validade, ficará subêntendido que o licitante acêitou inteqlalmente as disposições do
ato convocâtório e, portanto, sêrâo consideladas as determinações nele contidas parâ as referidas
exigêoci.as náo sêndo suficiente motlvo para a desclassificaÇáo da proposta.
8.9.É fâcultado ao lj,citantê, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pêl.o ORC. desde
que êsteja devidamente preenchido,
8.10,Será desclassificada a proposta quê deixar de atender as disposiÇões deste instrumento.
8.11,O licitante deverá conprovar mediante contrato que possui. assistência técnica própria ou
terceirizada no rano pertinente ao objeto licitado em uma distância geográfica de no máximo 20l('n
da sede do nuniclpio. bem como atênder o chamado técnico no prazo de 30 minutos a conta! da
solicitaÇão formal por partê do contratantê.

9.0
9.1

. DA EÀBIIITÀÇiÚ

.Os documentos necessálios à habilitaçáo dos licitantes, devêrão ser aplesentados em 01 (uma)

via, dentro de envelope lacrado. contendo as seguintes lndicações no anvelso:

PREEEITURÀ MUNIC]PÀL DE MOGEIRO

DOCUMENTAÇÂO - PREGÃO PRESENCIÀL N',
NOME PROPONENTE
ENDERXÇO E CNPJ DO PROPONENTE

aaa3l/2a22

O ENVELOPE DOCUMENTÀÇÃO deverá conter os seguintes elernentos:

9.2 . PESSOÀ WRÍDICÀ:
9.2.1.Prova de inscriçáo no Cadastlo Nacional de Pessoa ,lurÍdica - CNPJ.
9.2.2.prova de inscriÇão no cadast!o de contribuintes estadual ou municipal-, relativo à sede do
.Licitantê.
9.2.3.Àto constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, dêvidamente rêglistrâdo, em sê
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por aÇões, acompanhado de documentos
dê ê1êiÇáo de sêus adfiinistradores. Insc!iÇáo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercÍcio. Decleto de autorização, em se tratando de enpresa
ou sociedade estrangeita em funclonamento no Pals, e ato de registro ou autolizaçâo para
funcionâmênto expedido pelo órgão competente, quando a atividadê aaaim o êxigir. Regj.stro
comêrcial, no caso de empresa individual. Estas êxigências não se aplicam ao licitante que,
quando dâ êtapa de c!êdênciamento no celtame, já tênha apresentado de forma rêgrllar nos têrmos
do presênte instnrmento convocatório, a refêrida doc\rmentaÇão solicitada nêste subitêm.
9.2.4.BalanÇo patrinonial ê demonstraÇões contábeis do últ1mo exêrclcio social, já exiglveis e

apresentadog na forrna da Iei. con indicaÇão das páginas correspondentes do livro diário en gue

o mesrno sê encontra, bem coÍtro apresentaÇão dos competentês termos de âbertura e encelramento,
assinados por profissional habilitado e devi-damente registrados na junta conerciaL compêtente,
vêdada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Tratando-se de enprêsa
constitulda há menog dê um ano, ou aquela que ainda nâo tenha reaLizado o fechamento do seu
plimeiro ano dê existência no prazo legal. poderá apresentar o BalaÇo de Abertura assinado por
profissional habifitado e devidamente registrado na junta comercial competente.
9 ,2 . 5. Regularidade para con a !'azenda Fedela1 - Cêrtldão Negativa de Débito§ Refativos aos
Tributôs Fedêrais e à Dlvida Ativa da uoi.ão.
9.2.6.Certidões negativas das Fazendas Estaduaf ê Muni.cipal da sede do licitante, ou outro
êquivalenre, na forma da lei.
9.2.7 . Comprovação de regulalidade relativa ao Eundo de Garanti-a por Têmpo de SelviÇo - EGTS,

apresentando o lespectivo Cêltificâdo de Regularidade folnecida pêIâ Caixa Econômica Eedelal.
9.2.8.pÍova de inexistência dê débitos lnadimplidos perantê a .lustiça do Trabalho, mediante a
aptêsentaÇáo dê Cêltidão Negativa de Débitos Tlabâlhistas CNDT, oos têrmos do Título VII-A da
consolidaçâo das Leis do Trabalho, aprovada pêIo Dec.eto-Lê! n" 5.452, dê 1o de maio de 1943.
9.2 , 9. Declaraçáo do licitante: de cumpximento do disposto no Alt. 7o, Inciso xxxlII, da
ConstituiÇão federal - AtL. 2'7, Inciso v, da Lêi 8,666193; de superveniência de fato iínpeditivo
no que diz rêspeito à participaÇão na licitaÇão; e dê submeter-se a todas as cláusulas e

cond-ições do pràsente initrunenio convocatóÍio, conformê modêlo - Ànexo II. a\
9.2.1O,Certidáo nêgativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da se\e \o
ticitante, no máximo 30 (trinta) dias da data Prevista Pala abertura das propostas' \ \\l

\rl\



9.2.11,Comprovação de capacidade dê desempênho anterior satisfatório,
assemelhada ao objeto da Iici"taÇáo, fêita através de atestado fornêcido
dj-reito públ-ico ou privado '

de
por

atividadê lgual ou
pessoa jurldica de

PreÇos e Documentaçáo
cu![pre plenanente os

ura
nd

9.3.Os documentos de HabilitaÇâo deverâo sêr olganizados na ordem descrita neste instrtmento,
precedidos por um lndice correspondentê, podendo ser apresentados êm origina1, por qualquêr
i.o".""o de cópia autenticada por cartório colnpetente, pelo Plegoêiro ou mernbro da Equipe de

Àpoio ou publicaçáo en órgáo da impren§a oficial, quando for o caso' Estando perfeitamente
1àglveis, sêm conter borrões, rasuras, êmendas ou entrêIlnhas, dentro do prazo de validade, e

en;errados em envelope devidamente lacrado e indevassáve1, Por se! apênas r]Ioa formalidade que

visa facilitar os trabafhos, a ausênciâ do rêferido índice não inabilitará o licitantê'
g.4.A falta de qual-quer documento exigido, o sêu vencimênto, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vj.as originais par:a autenticação pelo P!êgoeiro ou mernbro da Equipe de Apoio

ou da publicação em órgáo na imprênsa oficial, a aplesentaÇão dê documêntos de habilitaÇão fola
do envelope espêcífico, tornaiá o respectivo licitaote inabilitado. ouando o documênto for
obtldo vi; Internet sua legalidade será comprovada nos eodereÇos eletrônicos corxespondentes '
podêrá ser: utilizada, a criaério do Pregoei!o, a docrmentaÇão cadastral de fornecêdor, constantê
dosarquivosdooRC,paracomprovaçãÔdaautênticidâdedêelementosapresêntadospelolicitante,
quando for o caso '

10 . O . DO CRITÉRIO PÀRÀ .'I'LGA}{ENIO
LO.1,Na sêleÇão inicial das plopostas para identificaÇáo dê quais iráo passar a fasê de lances

verbaisenaclas§ificaÇãofinal,obselvadasasêxigênciasêprocedimentosdefinidosne§tê
instnrmênto convocató!io, §erá considêrado o critério de meno! preÇo apresentado para o

corre§pondente item.
1o.2.Havendo igualdade de valores entle duas ou mais proPostas escritas, e após obedecido o

ãi"p"rto no Ari. 3., § 2o, da Lei 8.666,/93, a classificaÇão inicial paxa a fâsê de lances

verbais, se fa!á atlavés de soltêio.
10.3.Na.Presente].i"citaçáo_fasedelances-.sêráasseguradacomocritériodedeseÍrpate,
preferên;ia de contrataÇão paxa as micloempresas e êmpresas de pequeno !o'te' -
10.4.para êfeito do disposto neste instrume;to, êntende-se por empate - fase dê lances -, aquê1as

situaÇôês em que as propost;s upr."",,tuda" pelas microempresas e enprêsas de pequeno portê sejam

iguais ou até 05E (cinco por cento) superiores ao melhor prêço'
lo.s.oco.rendoasituaÇãodeempatê_fasedelances_conformêacimadefinida,procedêI-se.á
da seguintê forma:
10.5.1.Àmicloemplesaouempresadepequenoportemâisbenclassificadaseráconvocadapara
apresentar nova proposta no máxÍmo ae OS (cinco) minutos após o encerr'lmento dos lances' sob

pena de Pleclusão
10.5.2.Nâo ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, nà forma do item

antelior. seráo convocada§ as denais remane§centes que por ventura se enquadlem na situaÇão de

enpâte acina defj-nida, na orden de classificaÇâo, para êxerclcio do mesmo direito;
iã.s.f.No caso de equivarência de valorês apresentados pelas microemplêsas e enprêsas de pequeno

;;;;.-q;; "" ..,"o.,ti.. no intervalo estabelecido como situaÇáo de empatê' será realizado solteio
ãrrta" áf"" para que se identifique aquela que primeiro podêrá apresentar melhor ofêrta'
1O.6.Na hiPótese ae nao-contrataçao nos termo§ acj'ma previstos' em que foi obselvada a situaÇão

deempateeasseguraclootratamentodj.fêrenciadoanicloenpresaeempresadepequenopolte,o
áfj"fà fi"it"a" s'erá adjudicado em favor da proposta originalrflênte vencedora do certame '

10.7.Ã situaÇão de empate - fase de lancês -, na forma acima definida' somente se aplica!á
q"à"aã .;"li,.a oferta iniciar não tivex sido apresêntada por microemprêsa ou enpresa de pequeno

porte.

11.O.DA ORDEM DOS IRÀBAI.ITOS
11.1'ParaolecêbimêntodosenvelopeseiniciodostrabalhosseráobservadauInatÔ1efânciade
iS (qulnre) minutos após o horárió fixado' Encerrado o prazo para lecebimento dos envelopês'

nenhrm outro será aceito.
11.2.DecIarada aberta à sessáo púb1ica pelo Preqoêi!o' será efetuado o dêvido cledenciamento

dos interessados. somente participará ativamente da reunião um representante de cada lic.itante,
podendo, no entanto, se! assi§tida por quatguer pessoa gue se interessat'
11.3.O não comparecimento ao rep.esà.rtanie ae quálq,rer dos licitantes nâo inpedirá a efetivaÇáo

da reunião, sendo que, a simple; participaçeo neste certane inplica na total aceitaÇão de todas

as condiçOes estabãlecidas nestê Instrumento Convocatôrio e seus anexos'

11.4.Em nenhuma hipÔtêse será concedido Plazo para a apresentaÇão de documentaÇão e/ou

substituiÇáo dos envelopes ou àe quarquer elemento e*igido " náo aprêsentado na reunião de§tinada

ao recêbimênto das paoPostas dê PrêÇos'
11.5.o Pregoeiro rê;êberá de cada leplesentante os envelopes Proposta
ã a dectaráçao, separada de qualquer dos envelopes' dando ciência de

de
que

requisitos dê habilitação.
11. , 6. posteriortnente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo juntamente

;;; ; ;"" Equipe de apoiã, 
-cánreiindo-as quanto à validade ê cunprimento das exiqências

constaotes no iostnmênto cànrocató.io e soliãitará dos licitantes que examinêm a documentaÇão

neles contidas.
f i. i. e.o"".q,-,j-rrdo os trabalhos. o Pregoeiro analisará Ôs documentos e as observaÇôes po

formuladas pelos licitantes, dando-lhãs ciência, em seguida, da classificação lnicial. i
a proPosia de menor preÇo e aquelas em valores sucessiwos e superiores em até dez po rC

ca
t



relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entrêtanto, se assijtl julgar necessálio,
poderá divulgar o resultado numa nova reuniào'
it.A.Nao havándo para cada item licj.tado pelo menos três propostas nas condições acima definidas,
§erão classificadas as mêlhorês plopostas subsêquentes, até o máxi.mo dê três. quaisque! quê

sêjam os preÇos oferecidos.
11l9.nm sàguiaa, se!á dado inicio à etapa de aprêsentaÇão de lances vêrbais pelos representantes
dos licitantes inicialmentê classlficados, que dêverão ser formulados de forma sucessiva, em

valores distintos e decrescerltês, a parti! do auto! da proposta de maior pleço. serão realizadas
tantas rodadas de lances verbais quantas se fize!ên necessárias. Esta etapa podêrá ser
interrompida, marcando-se uma nova sássão púbtica para continuidade dos trabalhos, a crj-tério
do Pregoeiro '
11.10.Náosetáôaceitoslancescomvaloresirrisórios,incompatíveiscomovalorolçado,e
deverão ser efêtuados em unidade monetária nacional. A desistência em âpresentar lance verbal,
quandoconvidadopeloPregoeiro,inp]'icaránaexclusáodolicitanteapenasdaetapadelances
rierbais para o c;rrespondente item cotado ê nâ manutenção do último plêÇo aplêsentado' para

efeito de classificaÇâo final das propostas'
11.11.Declarada ence!rada a etapa ;om;etitiva ê ordênadas às propostas, o Pregoej-lo exâminará a

acêitabiLidade da primeila classificada, quaoto ao objeto ê valor' decidindo mÔtivadamentê a

rêsoêito,
11.12.sendo aceitáve.r a proposta de menor preÇo, sê!á abêrto o envelope contendo a docrmentaÇão

de habilitâção somentê do úcitante que a tj-vel formulado, para confirmaÇão das suas condiÇões

habilitatórias. Constatado o atenáinento pleno das exigências fixadas Do instrumento
convocatório, o licitante será declarado vêncedor, sendo-1hê adjudicado o r:espectivo iten,
objeto dêste certâme, após o tlanscurso da competênte fâse recursal' quando fo! o caso'

11.13.SêaofertanãoforaceitávelouseolicitantenãoatendêrasêxigênciahabilitatóIias,
o prêgoeilo examina!á as ofertas subsequêntes, na ordêm dê classificação, vêxificando a sua

aceita,litiaadeeplocedendoàhabi.IitaÇâodoproponente.eassinsucessivamente,atéaapulaçáo
àã ,*u ptopo"au que atenda as disposiÇõês do instrumentÔ convocatório'
11,14.Os 1Ícitantes quê aceitale; cotar seus itêns com preÇos iguais aos do licitânte vencedor

na sequência da crasslricaçáo àà 
""rt.^a, 

serão devidamente relacionados na Ata de Reqistro de

PreÇos na forma de anexo, objetivando a formaÇáo de cadastro de resêrva' pala o caso dê

impássiliriaade de atendimento ielo prirneiro colocado' nas hipótêsês previ§tas na nouna vigênte'
Se houver mais de r.m licitante nesta situação, a cfassificaçáo se dará segundo a ordem da última
ploposta ap!êseDtada durante a fase competitiva '
11,15.Da leunião lavrar-se-á Àta circunstanciada, na qual sereo registradas todas as ocorrências

ã q,.ra, uo final, será as§inada pelo Plegoeiro. sua Equipe de Àpoio ê licitantês presentes'

11.16.Em decorrência a. iãi- ôo.pturn.ritar 723/06, a comprovaÇão de regurarj-dade fiscal e

trabalhista das microenpresas e enpresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de

assinatura do contrato, observando-se o seguintê procêdimeDto:
11.16.1.4s micxoemprêsas e empresas dê pêqueno porte' pox ocasião da participaÇão nesta

licitaÇão, deve!ão apre§entar loda a docr]mentaÇão exigida para comprovaçâo de requl-a!idade

fiscal ê trabalhista, dentre oa documentos enumeladàs nêstê instrumênto para efeito de

HabilitaçãoeintegraotesdoênvelopeDocrmêntação'mesmoquêestaapresentealgr]marestriÇão;
11.16.2.Havendo .rq,r^u ,."itiião à comprovaÇão da regularidade fiscal e trabalhista' será

.""ãq,-,i"a" o p."ro d" os (cincá) dias úteis' cujo termo iniciat corrêsponderá ao nomento em quê

o licitante for declarado vencedor, prorrogávêis por ígual perlodo, a critério do ORC, pa'a a

rêgularizaÇáo aa oocuntentaçáá, paqanento ótt put"ãtt 
"t''to 

do débito' e emissão das eventuais

."itido"" negativas ou positj.vas com efeito de certidão negativa;
11.16.3.À não-regularizaçáo da documentaÇão. no plazo acima previsto, implicará decadêncla do

dileito à contrataÇão, sem prêjulzo das sançóes previstas no Art' 81' da Lei 8'666/93' sendo

facultado ao oRC convocar os licltantes rênanescentes. nâ ordêm de classificâçáo, para assinatula

do contrato. ou levogar a licitaçáo'
11.17.osdocumeltosapresentadospeloslicitantesnoClêdencianentoeoselementosconstantes
dos envelopês Proposta d. ;;.;;; e' DocumentaÇão quê forêm abêrtos' sêrão retidos pelo Pregoeiro

e anexados aos autos clo plocesso. No Ínêsmo contêxto, o envelope DocumentaÇão, ainda laclado, do

licitante desclassificado o, qr" nao l-ogrou êxito na etapa competitiva que náo.for rêtilado por

seu representantê legal,o ptà'" de 60 (sêssenta) dias consecutivos da data de homologação do

pr"s.rrie celtame, será sumariamente destruido'

12.O.DO CRTEÉRIO DE ÀCEITÀBÍLIDÀDE DE PREçOS

12.1.Havêndo proposta ou lance vencedor com valo! para o lespectivo iteÍ[ relacionado no Ànexo I

- Têrmo de Referência - Êspecificaçõês, na coluna códigoi
12.1.1.com indlcios que cànduzan a r]ma presunção relativa de inexêquibi Ij'dade ' pelo critério
definido no Alt. 48, II, da Lei e.666i93, em taI situaÇão, não sendo possíveI a j'rnêdiaLa

confirmaÇão, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstra! a sua exequibilidade'
sendo-Ihe facultado o prazo de 03 (três) dias útêis para comproval a .viabilidade dos preços,

conforne parâmetros clo nesmo Art. 48, rI, sob pêna de dêsconsiderâÇáo do item'
12 . 2. salienta-se que tais ácortênclas não desclassificam automaticâmente a Proposta, quando for

o caso, apenas o item correspondente '

13,0.DOg RECURSOS

13.1.Dec1arado o vencedo!, quafquer Iicitante
intenÇão de recorlel, observando-se o disposto
L3.2.O acolhimento do recurso importará a

aproveitamênto.

poderá manifestar
no Art. 4o, Ínciso
invalidação aPênas

e motivadamente a

\

inediata
xvÍr r, da
dos atos

Lei 10.520l0
insuscetlv S



13.3,A falta de manifestação j.mêdiata ê motivada do licitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto da licitaÇâo pe]o Pregoeiro ao vencedor'
13.4,Decididos os rêcurso§, a ;utoridade supêrior do oRC fa!á a adjudicaçâo do objeto da

licitaÇão ao propooente vencedor '
13.5.o recurs; sárá dirigido à autoriidade superior do ORc, por inteímédio do Pregoeiro. devendo

ser protocolizado o oriôinal, nos horátios nomais de expediente das 0B:00 as 12:00 holas,
excl;sivamente no seguinte endêreÇoi Av. Presidente João Pessoa, 4'7 - Centro - Mogeiro - PB'

1{. O.DÀ HO!.OLOGÀÇÃO E ÀD'JODTCÀÇÃO

14.1,Concluido a fase competitiva, ordênada às propostas aplesentadas, analisada a documêntaÇáo

de habilitaÇão ê observados os recrtrsos porventura interpostos na forma da legi§1açáo vigente,
o pregoêiro emitl!â relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no certême, rêmêtendo-o a

autoridade supelior do oRc, juntamentê com os elêmentos constitutj-vos do plocesso, necessários

à AdjudicaÇão e HomologaÇão da respectiva ticitaÇão, quando for o caso'
14.2:A autoridade superior do oRõ poderá, no êntanto, tendo êm vista sempre a defesa dos

interesses do ORC, discordar e dej-xar de homologar, total ou parcialmênte, o resultado
àpresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considêrar nula a LicitaÇão' dêsde que aprêsentê a devida

tundanentaçat exj-gida pê1a legislação vigente, Íesguardâdôs os direitos dos licitântes.

15.O.DA ÀTÀ DE REêISBRO DE PREçOS

15.1'Homologadaalicitaçãopelaautoridadêsuperj-oldooRc,seIáformalizadaacorlêspondentê
Ata de Registro de preÇos, doiumeoto vinculativo, obrigacional, onde consta!ão os preÇos a aeren

prati-cadosparaoscorrêsPondentesitêns,osórgãosintegranteserespectivosfornecêdo!ês'com'"àraatari"tiau, de compromisso dos mesmos, se convocados, virêm cêlebrar o contrato ou docuhento

equivalente, para execuÇão do objeto licitado, nas condições definidas neste instnmênto e seus

anexos e plopostas aplesêntadas.
15.2,4 convocaÇão para assj-natura da referida Ata se!á feita com antecedência nlnina de 05

(cinco) dias consecutivos, piãi'oqa""i" por lgua1 pe!lodo' quando durante o seu transcurso for
solicitado pefo fornêcêcror ào"t'ottdo. desde que ocorra motivo devidamentê justificado' colhidas

às assinatuias, deve!â ser publicado o §eu extrato na i-mprensa oficial'
ii.:.ca"o o folnecedo! prirneiro colocado, após convocaÇão, náo conparecêr ou lecüsar a asslnar

a Àta, sem prejulzo das cohinaÇões a ele previstas nest; instflmento' serão convocados os dernâis

Iicitantês remanescentes, .,u oidu* de classificaÇáo e sucessivamente' mantido o PreÇo do primeilo

classificado no certane. o tài"e.uaor com prêço registxado, passará a se! denominado Detentor

da Ata de Registro de PreÇos, após sua devida publicaÇão'
15.4.será ioc1u1do, na respecti;a Ata na forma de anexo' o registxo dos licitantej que aceitarem

cotar os itêns corn preços iúis aos do licitante vencedot na sequência da clagsificaÇão do

certame, obietivando " 
roaa"çáo de cadastro de reserva' no caso de impossibifidade de atendj'mento

pelo prineiro colocado da Ata, nas sequintes hipóteses:
iS.a.i.o rêgistro do fornêcedor for cancelado em decorrência de:

15. 4 . 1. 1 , oeicumpxir as condj-ções da ata dê registro dê preçosi
15.4,1,2.Náo retirar a nota de empenho ou instrumento êquivalente no prazo estabelecido pelo

oRc, sem justificativa aceitávêI;
15.4.1.3.Náo aceitar reduzir o seu preÇo registrado, na hipótesê deste se tornar superio! àqueles

praticados no mercado; ou
i5.q.1.a.sot."t sanÇáo prêvista nos incisos Írr
no ArE. ?o da Lei 10.520102.
15.4.2.O cancelamento do rêgistro dê prêÇos por
ou forÇa maior, que preiudique o cumprimento da

15.4.2.1,Por razáo de interesse púbIico; ou

dê caso fortuito
justificados:

ou IV do caput do A!t. B7 da Lêi 8.666/93, ou

fato superveniente, decorrentê
Ata, devidamente conProvados e

proceder à nova licitaÇão para efetivar

15.4.2.2.A Pedido do folnecedo! '
15.5.Na oco!rência de cancelâltlento do

recurso ou indêni zaçáo.
15. 6, se!ão registrados na Ata:
15.6.1.os pleços e quantitatlvos do

quê

para determj-nado j-tem, poderá o ORC

contrataÇão, sem que caj'ba direito a

do
na

anexos, devendo ser dj.mênsionada com

registro de Preços
a correspondente

ficitante nais bem classificado durante a fase competitj-va;

15.6.2.Na forma dê anexo, os lj-citantes que aceitarêm cotar os itens com preços iquais aos

licitante vencedor ,r" ""q,ãnaiu 
da clas:ificação do certame ' o rêferido anexo consiste

""..ãupo"a."t" 
Ata de reallzação da sêssão púb1ica dêsta ficitaÇão'

15,6.3.A ordem de "f"""iti"uiao 
àás ficitantes registrados na Àta deverá ser respeitada

contrataçôes.
15.7.É vedado efêtuar acréscimos nos quantitativos fixados pêIa Ata, inclusive o

istrado em igualdade de condiÇôes'
15.9. Dêcorrido o Prazo de validade da ProPosta
assinatura da Ata, os ficitantes estaráo 1ibêrad
15.10.A referida Àta de Registr:o de Prêços result
meses, considerados da data dê publicaÇáo dê seu

15.11.

Iegi s Iaç

nas

acréscimo de

a a administlaÇão a contratal, facultando-se a

os dos comPromisso§ as§r.]midos '
antê deste cêrtame têrá a vigênc j-a de 12 (doze)

extlato na imprensa oficial
uaÇôes elencadas no Art' 57 da Lei 8.666/93 e

da, obsêrvado os Prazos êstâbe1êci na

15.
trata o § 1' do Àrt. 65 da Lei 8.666/93'

8.4 existência de Preços registrados não obríg
áo de ticitação específica para a aqul

As contrataÇões que se ênquadlarem nas sit
suas alteraÇõês, podê!áo têr sua duráÇão Prorroga

ão ê as dlsposiçôês deste instrrjmento ê seus

ão de preÇos ê condiÇõeg mais vantajosas pa

siÇào pretendida, a§segurada pleferência ao

apresentada, sem quê haia convocaÇáo Para a
real i.zaç
fornecedor rêg

à obtenç ra o oRC.

S S



16. O.DO GERENCIÀUENIO DO SIgTEI,À
16,1.À adftinistrâÇão e os atos de controle da Àtâ de Registro de PreÇos, decorrentes da Presentê
licitâÇâo, seráo do ORC. através do Dêpartamento de Compras, atuando como Gerenciador do Sistema
de Registro de PreÇos.
16.2.Caberá ao qerenciador a reaLizaÇão periódica de pesquisa de mercado para comprovaÇáo de
vantajosidade, acompanhando os preços praticados para os respectivos itens registrados, nas
mesmas condiçôes ofertadas, para fins de controlê e, conformê o caso, fi.xação do valoa máximo a
ser pago para a correspoDdentê contrataÇão'

1?.O.DOS USOÁRrOS DÀ ÀtÀ DE RECTSTRO DE PREçOS
17.1.4 ata de rêgistro dê preÇos, durante sua vigênci-a, poderá ser utllizada:
17.1.1,pê1o ORC, quê tambén é o órgão gêrênciador responsável pela administraÇão e contlofe da
ata dê legistro dê preÇos, represeDtada pela sua estlutula orqanj-zacional definida no respectivo
orÇamento proglama.
1?,2.O usuário da ata, semprê que desejar efetivar a contratação do objeto registrado' fará
através dê solicitaçáo ao gerenciador do sistêma de registro dê preçosr mediante processo

18. O.DÀ CONERÀ!ÀÇÃO
18.1.Às obrigaÇões decorrentes da execução do objêto deste celtâme, constantes da Àta de Rêgistro
de ptêÇos, sàrão firmadas com o folnêcedor rêgistrâdo, observadas as condiÇôes estabelecidas no

p!êsente instrumento e nas disposiçÔes do Art, 62, da Lei 8.666/93, e a contraçáo será fOrnal-izada
por intermédio de:
ig.1.1,O.a.* de sêrviÇo quando o objeto não ênvolver obrigaçôes futuras, incfusivê assistência
e galantia.
18:1.2.oldern dê serviÇo e contrato, quando presentes obrigaçõês futuras'
18,2,a p:.azo para ràtirada da ordem de sêrviço, setá de 05 (cinco) dias consecutivos'
considerados da data da convocaÇão.
1g.3.O guantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado na correspondênte
ordem de serviço e obaervará, obrigatoriamente, o valo! registrado na respectivê Ata'
18,4.Náo atendendo à convocaÇáo pãra retirar a Ordem dê ServiÇo, e ocollendo esta dentro do

prazo de validâde da Àta de Registro dê PlêÇos, o licitante Perderá todos os direitos gue

porventura tenha obtido como vencedor da licitaÇáo'
ià.S.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencêdor não comparecer para retirar a Ordem de

iàrriço'no prazo e condiçõês estaberecidos, convocar os lj.citantes remanescentea, na ordem de

classificação e sucessivamentê, para fazê-lo êm iguaf pxazo do ticitante vencedor, aplicadas
aos faltosos à5 penalidades cablveis.
18.6.o contrato ou instlumênto equivalente, decorrente do presente celtame' devêrá sêr assinado

no prazo de validadê da respectiva Ata de Registro de PreÇos'
1g.7.O contÍato que eventu;lmentê venha a sêr assinado pelo licitante vêncedor, podêrá sêr

alteradocomadevidajustificativa,unilatera.ImentepeloContratanteoupolâcoldoentleas
pã.t.". ,ro, casos previltos no Àrt. 65 e será rêscindido, de pleno dirêito, conformê o disposto
^nos erts. 7'1 , '78 e 79, todos da Lei 8'666,/93; e executâdo sob o iegime dê tarefa'
18.8,4 supressão do item registrado podêrá §êr total ou parcial' a critério do gerenciador do

sj.stema. ãonsiderando-se o disposto no Art' 15, § 4', da 8'666/93'

19.O.DÀS SÀIIçõES ÂDMrNrSÍRÀfn A9

lg.1.Ouem, cànvocado dentro do prazo de va.Lidade da respêctiva ata dê registro de preÇos, não

celêb;ar o contrato, deixa! de .atr.gu. ou apresentar documentação falsa êxigida para o celtane'
..rseiu. o retardamento da execuÇão ae seu oÉjeto, não nantiver a proposta' falhár Ôu fraudar na

exêcução do contrato, comportai_se de modo inidôneo, declalal informaÇôes falsas ou conetêr

flaudá fiscal, galantido o direito à ampla dêfêsa, ficará impedido de licitar ê cÔntratal com a

uniáo, Estados, Distrito Federal ou Muni;ipios e, será descredênciado do sistema dê cadastramento

unificado de Eornecedores sIcÀE do Governo FedeIaI e de sistemas senelhantes mantidos por

Estados, Distrito Federat ou MunicÍpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem preiuízo das

multas previstas neste Edital ê das demais cominaÇõês legais'
19.2.4s rêferidas sanções descritas também sê aplicam aos integrantes do cadastro de reserva
que, convocados, nâo honrarem o compromisso asÀumido sem ju§tificativa ou com justiflcativa

recusada PeIa AdministraÇão.
1g.3.A recusa injusta em deixar de cumprir as obliqaçóes assumidas e plêceitos 1e9ai5. sujeitârá
o Contratado, garantida a p!évia defesa. às seguintes penatidades previ-stas- nos Àrts' 86 e 8?'

d.a Lei 8.666/93: a - aawe-rtênciai b - multa de mo!â dê o,5t (zero virg,.l1a cinco Por cento)

aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega' no inlcio ou na execuÇão do

objetooracontrataclo;c_multadê1ot(dezporcento)sobreovalorcontlatadopelainexecuÇão
total ou parcial do contrato; d - s imultaneamentê, qualquêr das penalidadês cabÍveis
fundamentadas na Lei 8.666193 ê na Lei 7A'520/02'
19.4.Se o valor da mutta ou indenização dêvida neo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias

aPósacomunicaçãoaoContlatado,seráautomaticamentedescontadodaprimei!aparce]ado
pàgamento a quê o contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por

a.ito) uo mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente'
1g.5.Após a aplicaÇão ae quaisquer das penalidádes pfevi-stas, realiza!-se-á comunicaÇão esctita
ao contratado, e purricaaá na i-.p..,',"a àti"iut. excluldas as Penafidades de advêrtência e lqulta
de mola quandô tor o caso, constàndo o fundamento lêgal da prtiçao' informando ainda que 

\\o
será registrado e publicado no câdastÍo correspondente ' \ \
2O.O.DÀ COi@RO\IÀÇÃO DE EXICOçÃO E RECEBTMENEO DO OÀIEEO \/,

N/



20.1.Executada a presente contlataçâo ê observadas as condiçôês de adimplemênto das obrigaÇÔes
pactuadas, os procedimêntos e prazgs pala receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o

caso, à disposiçõês dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

21. O.DO PÀGÀI'EN:IO
21.1.O paqanento se!á lealizado mediante processo rê9u1ar e êm obsêrvância às norÍnas e

procêdimenios adotados pelo ORC, da seguintê maneira: Pala ocorrer no prazo dê trintâ dias,
contados do pêriodo de adimplemênto.
21.2.O desedcolso náximo do periodo, nâo será superior ao valor do respectivo adimplemento, de

acoldo com o cronograma aprovado, quando for o caso, ê semPre em conformidadê com a

disponj-bi l idêde de recursos financeiros.
21.i.llenhum valor se!á pago ao contratado enquanto pêndeotê de liquidaÇão qualquer obrigação
financeiraquelhêfo!imposta,emvirtudêdepenafidadeouinâdimPlência,aqua]PodeIáser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere dileito a ac!éscimo de qualque! natuleza.
21,4.nos easos dá eventuais atrasos de pagamento nos termos destê instnmento, ê desde que o

contratado não tenha concorrido de algrxna forma para o atra§o, selá admitida a compensação

financeira, devida desde a data limite flxada para o pagalnênto até a data corxespondente ao

efetivopagamentodapalcêla.osencargosmoratóriosdewidosemlazãodoatrasonopagamento
seráocalcul.adoscomutilizaçãodasequintefôrmula:EM=NivPxI'onde:EM=encargos
moratólj-os; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efêtivo pagianênto;

Vp = vâ1or da parcêla a ser paga; ê Í = índicê de cômpensação flnanceira, assim aPurado: I =

(TX+1OO)-:365,sendoTx=PercentualdoIPCA-IBGEacr]muladonosúftimosdozemesesou'na
sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Eêderal que o substitua. Na hipótêsê do refêIido
índice estâbelecido para a cornpensaçáo financeira venha a sêI extinto orl de qual-quer forma náo

possa mais ser utilizado, ser; adoiado, êm substituiçáo. o que vier a aer detêrminado pela

legislaÇão então em vigor.

22. 0.DO REA{rúStÀrdENro
22.1. PreÇos registrados - rêvisão:
22.1.1.No caso de leconhecinento do desequillbrj-o econÔmico- financeiro do preçÔ inicialmenle
iãqi"tt.ao o gerenciado! do sistema, §e jurgâr conveniente' poderá optar pelo cancelamento do

piéço, fil.rar,ão o fornecedor do conpromislo àssumido sem aplicaÇão de penalidades' ou deteÍminar

a negociaÇão' )r ao pratlcado no mercado por motivo22.1.2.Qnando o preço legistrado tornar-se superl(
superweniente, o gerenci.ador do sistema convocará os fornecedoles para negociarem a leduÇão dos

;;ã;;;-;; 
-va1orás praticados pelo mercado, manrendo o mesno obieto corado, qualidade e

especificaçôes. os fornêcedores lue nao aceitalen reduzir sêus preÇos aos valorês praticados

pàio."..uáo serao liberados ào co'p'o L""o assumido' sem aplicaÇão de penalidade' À ordem de

classifj-caÇão dos forneceaores que aãeltarem reduzir sêus preÇos aos valores de melcado observará

a classificação original.
22.1.3.Na ocolÍêncÍa do preÇo de mercado torna_se superior aos preços registrados ê o fornecedor

nâo puder cumpri-r o compromis§o, o órgáo gerenciador poderá:
22 . 1.3. 1 . Libera, o to.r...aorã cornpromiJso assumido, caso a comunicaÇão ocorra antes do pêdido

de fornêcimento, e §em aplicaÇão da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos ê

comprovantes apresentados; e

22.t.3.2.Convocar os demais fornecedorês para assegura! igual oportunidade dê negociaÇão'

22.1.4.O realinhamento deverá ser precedido de pesquisa de preÇos prévia no mercado, banco de

dados, lndices ou tabelas .ii.i"i"'elou outros mej-os dlsponlveis gue assegurem o levantamento

adequado das condiçôes aie mercado, envolvendo todos og elementos materiais para fins de quardar

.-:ü"i" t.rn rruraçaã ao objeto contratado e no sIüasamento da decisão de deferir ou rejeitar o

22.1.s.Definido o valo! máxino a sêr pago pel.o oRc, o novo preÇo Para o rêspêctivo i"tem devêrá

ser consiqnado através de "pã"tiiu^"ntà 
i" Àt" a. Rêgristro de PreÇos, ao qual estará o folnêcêdor

vinculado .

22.1.6.Náo havêndo êxito nas negociaÇôes, o oRc deverá proceder à revogação da Àta dê Registro

ãã pr"ço", adotando a§ medidas ãaurvéis para obtenÇão da contrataÇáo mais vantajosa'

22.2.Pteços contratados - reajuste:
ii.i.t.o't preÇos conttatados sáo fixos e irreajustáveis no prazo de rm ano'

22.2,2,Deí}Lro do prazo de vigência do contrato e mêdiante solicitação do Contratado' os preÇos

;;à;;t;-;;;;". reàiuste apôs o interresno de r]m ano' na mesma proporÇáo da variaÇão verificada
no rpcÀ,rBGE acrúulado, tomando-se pár base o rnês de apresêntação da respectiva proposta.

ãxclusivamente para as obrigaçôes iniciadas e concluídas após a ocor!ência da aDDalidade'

22.2.3.Nos reajustes "ru""ã"u"1"" 
ao primeiro, o interregno nlnirno de urn ano será contado a

partir dos efeitos fi-nanceiros do ú1timo rêairlste'
22.2.4.No caso cte atraso ou não divutgaçáo d; lndicê de reajrlstamento, o Contratante pagará ao

contratado a importâncj"â calculada ieia úrtima variaÇão conhecida, liquidando a difer:enÇa

corrêspoôdente tão logo "ã:" 
ài"tfgàa" o indice dêfinitivo' Fica o contlatado obrigadÔ a

upi.""nt"t nêmória de cálcutá rererente ao reajustamento de preÇos do valor rêmanescente' sempre

que este ocolle!.
ii-.2-.s.nu. aferiçôes finais, o indicê utilizado para leajuste será'
dêfinitivo '
ii.Z.e .c^"o o lndicê e§tabelecido para rêajustamento vênha a sêr extinto
.ráà-po"r. mais se! utilizado, será adotado, em substituiçáo' o que vier a

1e9is1açeo então em vigor.

obrigatoriameotê,

ou de qual orma
pefa

V

ser detemin
tf



22.2.1 .Na ausência de prêvisão leg:al quanto ao indice gubstituto, as partes elegerão novo lndice
oficial, para reajustanento do preÇo do valor rernanêscênte, por mêio de terno aditivÔ.
22.2.8.o reajuste pode!á ser realizado por aposti.lamento '

23,0.DÀs DTSPOSTçóES GERÀrS
23.1,Náo será dêvj.da aos proponentes pêta êlaboraÇão e/ou apresêntaçáo dê documentaÇão !elatlva
ao certarhêr qualque! tipo de indenizaÇão.
23.2.Nênhuma pesjoa fisica, ainda que cr:edênciada por procuraÇão 1ega1, poderá representar mais
de urflê Li.citantê.
23.3.A presente licitaÇâo somentê poderá vir a sel revogada por razÕes de interesse público
dêcorrente dê fato supêrvenientê devidamente comprovado, ou aDulada no todo ou em parte, por
i]êgalidadê, de oflcio ou por provocação dê terceiros, mêdiante parece! êscrito ê dêvidamente
fundamentado.
23.4,Caso as datas previstas parâ a reatizaÇão dos êvêntos da presênte licltaÇáo sejêm declaradaa
feriado e não havêndo latificação da convocação, fiÇam transferidos automaticamente para o

primeiro dia útil subsequente, no r0esmo locaf e hora anteriormente prêvistos'
):,S.0 onc por conveniência administr:ativa ou técnica, se resêrva no dirêito dê patalisar a

qualquer tempo a execução da cootlataÇão, cientificando devidamente o contratado'
âg.e,Oecaira do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presentê j-nstmmento. aquele
que, têndo-o aceitado sen ob;eçáo, venha a aprêsental, depois do julgamento' falhas ou

irregutaridades que o viciaram hipótese em que taf conunicado não terá efeito de recur§o.
23.7.Nos valores apresentados pelos Ij-citantes, já deverão estar incluídos os custos com

aquj-siÇâo de nateriã1, mão-dê-obra utilizada, impostos, encalgos, frêtes e outro§ que venhâm a
j-ncidir sobre os respectivos preço§.
23.8'Asdúvidassurgidasapósaaprêsentaçáodaspropostaseoscasosomissosnêsteiú§trumento,
fica!áo única e exclusivamente s;ieitos a interprêtaçáo do Pregoeiro, sendo facuftada ao mesmo

ou a autoridade superior do oRcl em qualguer fase da ]icitaÇâo, a promoÇâo de diligência
destinada a esclarecet ou a cotnplêmenta! a instruÇão do procesgo'
23.9,para dirimi! cootrovérsiai decorrentês deste certane, excluldo qualquer outro, o foro
competênte é o da Conarca de Itabaiana.

tlogeíro - Agosto de 2022.
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ESTÀDO DÀ
PREFEIÍI'RA MUNICIPÀ! DE }.{OGEIRO

COMISSÃO PER}'ÍANEMTE DE LÍCITÀÇÀO

ÀNEXO Í -

fERMO DE

PREêÁO PRESENCIÀT NO OOO31/2022

REFERÊNCTA - ES PECI F] CAÇÕES

1.0.DO OBirErO
1,1.Constitui objeto desta licitação: CoNTRÀTÀÇÃO DE

ÍNFORMÀTICA PARÀ ATENDER À ADMINISTRÀÇÃO DIRETÀ DESTE

2.0.JUSTrEICÀTIVÀ
2.l.Conslderando as necessidades do ORC, tem o presente termo
e adequadamentê, os procêdinêntos nêcessários para viabifizar
2.2.As caracteristicas ê espêcificações do objeto ora ricitado

1 (UM) IMPRÉSSOFÀ À3 C

OVOS DE PRIMEIRO USO".

EMPRESÀ PÀRÀ LOCAÇÃO DE EQUIPÀMENTOS DE

MUNlCIPIO.

a finalidade de definir, técnica
a contratação em tela '

1O (DEZ) IMPRE@-tPP1n , WlRf,LESS,

o Mr], PÁGrNÀs PoR MÊs CADA ÍPRODUTOS NOVOS DE PR]ME ÍRO úSO".rA 10.00
1O (DEZ) ]MPRESSORÀ I'ÍULT] FUNL IONAL LÀZER, MONOCROMÀ TICA 53 PPN, DUPL

UTOMATICO, EBÀNOUIÀ 10. OOO MÍr pÁGrNÀs poR MÊs CADA "PRoDUTos Novos D

IRO USO"
OIORIDA, FRANQUIA DE 1. OO o PÀcrNAs l'lÊs cÀDA "PRoDU

DIS

1O (DE Z) MICROCOMPÜTADOR MINÍ PC PROCESSADOR I] 1O7OOx r.rÉr'toxre DDR4 DE 16cB,

DE 1TB E SSD DE 24OGB, GRÀVADOR DE DVD, P1ACÀ DE RXDE }JIREI,LESS, MOUSE,

T,ADO E MONITOR DE 24" E ESTABII'IZADOR DE 1OOOVÀ "PRODUTOS NOVOS DE PRIMEI

M

s

MÊs

rêspectivo itêm rêlacionado acima,

va de inêxequibil idadê, Pê1o clité
náo sendo PossíveL a imediata

3. O.OBRTGÀÇõES DO CONERÀIÀDo

3'1.ResPonsabilizar_sePo!todososônuseobligaçõesconcelnentesà1egis1aÇâofiscat,civil,
tributáxia e trabalhista, b;;;;.. por todas .J d."p.""" ê complomissos assumidos, a qualquer

título. Pêrantê seus fornecedores o" terceiros em razão da exêcuÇáo do objeto contÍatado'

3.2.Substitui!ralcandocomasdespesasdecorrentes'osmateriaisouse'viÇosqueaplêseôtalem
arterações, deterioraÇÕe§, il;;ãio-;t" ou q"ai"q"t irregularidadês discrepantês às exigências

do instlumento de ajustê pactuado, ài"d" qt" constatados apôs o recebimento e/ou pagamento '

3.3.Náo tlansferir a outren. no todo ou en parte, o objeto àa contrataÇáo, salvo medj-ante prévia

ê expressa autolizaÇáo do contratante'
3.4.Manter,durantêavigênciadocoDtlatÔououtlosinstrumentoshábeis,êmcompatibilidade
com as obrj-gaçoes assuniaas, 

-toaas as condiÇóes de habilitação e qualificaÇão exigidas no

respectivô plocesso licitaJ;;io, apresentando ao Contratantê os documentos necessários' sempre

que solicitado '
3.5.Emitir Nota Eiscal corlespondentê à sêdê ou fitial da enpresa que aplesentou a documentaÇáo

na fase de habifltaÇâo.
3.6.Executa! todas as obrigaÇôes assrülj-das com observância a !nêlhor técnica vigente' enquadrando-

sêr rigorosamênte, d."t;;--1;; preceitos legais' normas e especificaÇões técnicas

corrêspondentêa .

{.O.DO CRITÉRIO DE àCEÍTÀSI',IDÀDE DE PREÇOS

4.1.Havendo proposta ou lance vencedor com vafo! na

col.una código:
4. 1.1. Com indicios qu
dêfinido no Alt' 48, II,

para o

e conduzam a uma PresunÇâo !êlati

êonfirmacáo, Podêrá ser dada ao licitantê a oPoitunidadê dê demonstÍar a sua exêquibilidadê,
provar a viabilidade dos PrêÇos.

da Lel 8.666l93, êm ta1 §ituaÇão,

o de 03 (três) dias úteis Para comsêndo-lhê facultado o Praz
conforme Parâmetro§ do me§mÔ Alt' 48, I1, sob Pena de dêsconsi deraÇão do i.têm.

ias não desclassificam automa or
4 .2. salienta-se quê tais ocorrênc
o caso, apênas o item corrêspondentê'

\r

QUÀÍ!IDÀDEI'NIDÀDE
CODIGO

MÊS 72
1

12MES

C

h GenL oC RE 5I t8II ]'1AS EI NTIMIPEC FI CÀÇÕES
Z TOENÀMENGts DE ÀRMÀu DE 1 02SsMEMÓRIAÍt'l IN MÀ GB8

001 1 00 01 0EXÃO LANCON

4DRDMEMORI1 3 1I 00P sROCE ADORSIM IN PCUTOMP ÀDORCROC14r0 QUÀ T CLADOESMOU EE 7 LRE S!iDE REDDE DDV P LACÀADORDH DE 1 TB CGB4 I RO SU cPRIMEDEOVOSNosc5 0v PRODUTLII ADORz DE4 sE T1 TOR ED 2

DMÍ E BIUETHOOT,

2

12
O (VINTE) MICROCOIIPUTADOR
D DE 1TB GRÀVÀDOR DE DVD,

MINI PC PROCESSADOR 15
PIACÀ DE REDE WIRELIESS, MOUSE, TECI,ÀDO E MON]T

PRIMEIRO USO".

MÊs

E 24" E ESTÀBII,IZADOR DE sOOVÀ "PRODUTOS NOVOS DE

84OO MEMORIÀ DDR4 DE 8GB,

l2

3

4

12

72
6

MÊs 72
1

ticamente a ProPÔsta, quan

(crNco) NoTEBOO( -
MÍNIMA: MONITOR

lqÍNruo, rs PoLEcÀDAS; coNExÃo wrRELLEss. I



4.3.os lancês verbais se!áo efêtuados êm unidade monêtária nacional'

5.0.IiODELO DÀ PROPOSTÀ

5.1,É parte integrantê deste Têrmo de Referência o modelo de proposta de preçog
podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio Ínodelo fornecido,

cor!esPondente,
desde que sej a

devldamentê pre chido. conforme faculta o instrumento convocâtório - Alexo 01.

LIMÀ

u

L

GI LVAN

I

)



q :'.;
-{oêrro

ESIÀDO DÀ PÀN,AIBÀ
PRETEIET'RÀ },IUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSãO PERMÀNENTE DE LTCIÍÀÇÃO

ÀNEXO 01 ÀO TERMO DE RTTERÊNCIÀ. PROPOSTÀ

PREGÃO PRESENCIÀL N. O O 031/2 022

PROPOSfÀ

ÀÍF.: PREGÀO PRESENCaÀ! §o ooo3Ll2022

oBJETO: CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ LOCÀÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÍNFORMÀTICA PARÀ ÀTENDER À

ADMINÍSTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNÍCIPIO.

PROPONENTE :

Plezados Senhores,

Nos termos da licitaqão ên êplgrafe, apresentaÍros Ploposta conforme abaixoi

DI
5 (CrNCo) NOTEBOOX ESPECIEI ES MÍN1

2

A

IMAS: I
15 8th GêN, MEMÓR IA RÀM MÍNIMÀ 8 GB MEMÓRI

S

OR 17 MÊS

S

1

r2

3

0 (DEZ ) MICROCOMPUTÀDOR MINI PC PROCESSAD

O?OOK MEMORÍA DDR4 DÉ 16G8, HD DE 1TB E SSD D

40 SS,

100 0vÀ "PRODUTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO"

1 EZI IMPRE SSORÀ MULTITUNCIONAL TANQUE,

GB, GRÀVADOR DE DVD, P],ÀCÀ DE REDE WIREI'I'E

SE, TECLADO E MONITOR DE 24" E ESTABI1IZADOR

720 (D
7 60x14
ÁGINAS

40 dpi, 33 ppm, wÍtiELESs, FRÀNQUIA 10.000 MI

POR MÊS CÀDA "PRODUTOS NOVOS DE PRIMEI

10 (DEZ ) IMPRESSORA MULT]EUNCIONAI, LAZER,

ICÀ 53 PPM, DÜPLEX ÀUTOMÀTICO, I'BÀNOUI

o.ooo Mrr, pÁGrNAs PoR MÊs CADA "PRoDUTos Novos
IMEIRO USO".

COLORIDÀ, FRÀNQUIÀ DE l. OOO MÊS 121 (UM) IMP
AGINAS MÊS

RESSORÀ À3
CADA "PRODU

VA],OR TOTAT DA PROPOSTA ' R§

PRAZO - Item 5.0:
PÀGAMENTO - Item 21. 0:

VAI,IDÀDE DA PROPoSTA - Itêm 8.0:

TOS NOVOS DE PRIMEIRO USO".

/de

I

21MÊS

5

6

'1

PREÇO TOTÀÍ,PREçO I'}TIT.QUÀIÍIIDÀDEÍ,NIDÀDEIGO

CNPJ

Responsáve1

de

72

L,ÍÍNrMA, sso DE 240 GB DE ARI'IÀZENÀMENTo ' MoNrroR 
T

E,ÍNIMO: 15 POLEGÀDÀS; CONEXÂO WIRELLESS, CONEXÂO 
I

ilelr rozroo/rooo, coNExÃo HDMI E BruETHoor. - ] 
-. 

J-Eo 
rôulnrwiÁi ltrcnocotlp-uraoon úrrr Pc PRocESsÀDoRl MÊs 12'

lii e1-oo MEt{onra DDRA DE 4GB, HD DE LrB GRÀvÀDoR DEi 
I

lovp, pr,lcl DE REDÉ I{rRELrEss, MousE, TEcLÀDo E1 i I

i.rolrron pn 24' E EsrÀBrLrzADoR DE 500vÀ "PRoDUTosi I l

NOVOS DE PRTMETRO USO"' 
- l

lzo tvrurrl-ivrcnoôorapüiÁbon MrNr Pc PRocEssADoR I5r

84OO MEMORIA DDR4 DE 8GB, HD DE 1TB GRAVADOR DE DVD,i

:PLACA DE REDE tírRElLESs, MousE, TECLADo E MoNrroR

:DE 24' E ESTABII.IZÀDOR DE 5OOVA "PRODUTOS NOVOS DE

iPRIMEIRO USO".



MODELOS DE DECLÀRAÇÔES

REE.: PREGÃO PRESENCIAL NO OOO3I/2A22
PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO

ESTÀDO DÀ PÀRÀIEA
PREETIfl'BÀ MUNICIPàI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÃO

FOLHA 01/ 02

aceita! todas as c1áusulas do
nelê estipuladas.

PROPONENTE
CNP.]

1.0 - DECLÀRAÇÃO de cumprimênto do disposto no Art' 7or Inciso xxxIII' da CF - Art' 27' lnciso
v, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualifi.cado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Àrt' 7o inciso
xxirri au consti.tuiÇáo Eederal, Lei õ,854, de 21 de outubro de 1999, dectara não possuir em seu

õ;;; ; p"""o"r, funcionários menores de dezoito anos em trabarho noturno. perigoso ou

i'nsalubre " 
,.r* *aaroaa" dê dezesseis anos, em qualque! trabathoi podendo existir mênorês, a

partir de quatorze anos, na condiçáo de aprendiz Da forma da lêgislaçáo vigentê'

2.0 - DECLARÀÇÃo de superveniência dê fato impeditivo no que diz respeito a participaçáo na

licitaÇão.

confoflneexiqênciacontidanaLeiS.666/93,AtE.32.§2Ô,oproponênteaci-maqualificado,declara
não haver, até â presênte data, fato iÍrpeditivo no que diz respelto à habilitaÇão/participaçáo
na presênte licitaçáo, ,rao "a 

a,,aottttunáo e* cottcordata ou estado falimentar' estando ciente da

obrigatoriedade de informar ocorrênclas posteriores, Rêssa1ta. ainda, não êstar sofrêndo

penatidadê de declaraÇão d; Ídoneidadê no âmbito da admini§traÇão Eederal, Estadual, Municipal

ou do Distrito Eêdetal, arcando civil- e criminalmente pela Prêsênte afirmaÇáo'

3.0 - DECLÀRÀÇÁO de
convocató!io.

submetêr-sê a todas as cláusulas e condiÇôes do corlêspondente instlumento

o proponente acima qualificado dêclara ter conheci'mento e

respectivo j-nstrumento convocatólio e submetel-se as condiÇÕês

Locaf e Data.

NOME /AS S INATURÀ/ CÀRGO

Representante legal do proponênte.

OBSERVÀÇÂO:
AS DECLARÀÇÕES DEVERÃO SER ELÀBORÃDAS EM PÀPEL TIMBRADO DO LICITANTE' QUANDO FOR O CÀSO'

ÀNEXO rr - PRrCÁO PRESENCTÀL N" OO03L/2O22



I'aLHA 02/a2
REE.: PREGÁO PRESENCÍAL N. OOO31,/2022
PREFEITURÀ MUNICÍPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE;
CN P.] :

4.0 - DECLARÀçÃo de elaboração independente de proposta.

(identificaÇão completa do representante do .Licitante), como lepresentante devidamente
constituído de (identificaÇâo c;mpleta do licitante ou do consórcio). doravante denominado
(licitante/consórcio) , pala fins do disposto no item ?.5.1. do Editaf do Prêgão PIêsencial n"
OOO3L/2022, declara, sob as penas da 1ei, em especial o ar.L' 299 do código Penal Brasileiro'
quê :

a)apropo§taapresentadapalapaltj'cipardoPreqãoPresencialn.0003l/2022foiêlaboradade
manêi;a indepenàente pelo licltantê, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou êm partê'
direta o indirêtamente, informado, discutido ou rêcebido de qualquêr outro participante potencial
ou de fato do pregão presencial i" OOO3L/2022, por qualquer meio ou por quafquer pessoa;

b) a intenÇão de apresentar a proposta elaborada para particiPar do Pregão Prêsência1 n"
ooo3l/2022 náo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou

de fato do Pregáo Prêsencial n' OOO31/2022. por qualquêr meio ou por qualque! pessoa;

c)quenãotentou,porgualquermei.ooupo!qualquêrpessoa.influirnadecisãodêqualquer
ÀutÀ participante potencial ou dê fato do pregão presenciat- n" ooo3L/2022 quanto a participa!
ou não da refêrida licitaÇão;

para participar do Pregáo Presencial t\" 00A3L/2022
indiretamente, conunicado ou discutido com qualquer
Pregão Presêncial n' OOO31/2022 antês da adjudicaÇão

e)queoconteúdodapropostaapresentadaparaparticipaçãÔdoPIegãoPresencialrr"oo037/2022
náo foi, no todo ou ern parte; direta ou indiretamente, discutido ou lecêbido de qualquer

integrante da Prefej.tura Municipal de Mogeiro antes da abertura oflcial das propostas; e

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

e informaÇões Para firmá-Ia.

d) que o contêúdo da proposta aPresentada
não será, no todo ou em Parte, direta ou
outro participante potencial ou de fato do
do obieto da referida Iicitaçâo;

Local e Data.

NOME/ASS INAT IRA/CAR6O
Represêntante leqa1 do proPonênte

OBSERVÀÇÃO:
ÀS DECLARÀÇÕES DEVERÁO SER EI,ÀBORADAS EM PAPEL TIMBRÀDO DO LICÍTANTE, QUÀNDO EOR O CASO'



ESTÀDO DÀ
PREEEITUR,À MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

cotfissÃo PER]4ANENTE DE LrcrrÀÇÀo

À}IEXO III - PREGÃO PRESENCIÀJ, N" OOO3L/2O22

MODELOS DA DECI,ARÀÇÀO DE REGULARTDADE ' HAB] LI TAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCÍÀL N" OOO3|/2022
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO

PROPONENTE
CN PJ

1.0 - DECIÀRÀÇÃO DE

L0.520 / 02 .

REGULÀRIDADE para habilitação previsto no Art' 40, Inciso VII' da lei

Local e Data.

NOME /AS S INATURÀ,/ CARGO

Representante legal do proPÔnentê '

oproponenteacimaquatificado.declara,emconformidadecomodispostonoÀ!t'40,Inci.sovlI,
daLei10.52o/o2.queestáaptoacrrmprirplenamentetodososrequisitosdehabilitaÇãoêxigidos
no respectivo instrumento convocatório que rege o certamê acina indicado'

OBSERVAÇÃO I

o ,"àij,iliõao DEvERÁ sER EIABoRÀDA EM PÀPEL TTMBRÀDo Do LrcrrÀNrE, QUANDo roR o cAso'

^



."rr
rffiil

ESTÀDO DÀ BÀ
PREEEITURÀ MUNICÍPÀI DE I.{OGEIRO

COMISSÀO PERMÀNEMIE DE LICITÀÇÃO

ÀNEXO IV - PRTGÃO PRESENCIÀI N" OOO3I/2022

MINUTÀ DÀ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ÀÍA DE REGISTRO DE PREçOS N"t ..../2022

Aos..diasdomêsde..de'..,nasededaComissãoPermarlêntêdêLicitaÇãodaPrefêitura
Municipal de Mogeiro. E§tado da Paralba, Iocalizada na Av' Presidente João Pe§soa - Cêntro -
llogeirà _ pB, nós ternos da Lêi Federal n" 10.520, dê 17 dê Julho de 2002 e subsidiariaÍnênte â

Leí Eederal n. 8.666, de 21 de Junho dê 1993; Lêi Complementar no 123. dê 14 de DezeÍüro de

2006; Dêcreto FedeIal no .t.8g2t de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal n. 016, de 10 de

Novenbrode2oo6,êlegis]aÇãopeitinente,consideradasasaltelaÇõesposterioresdaslefêIidâs
normasiêrainda,conforrneaclassificaÇáodaploPostaaprêsentadanÔPreqâoPresênclalno
ooo3l/2022 que objetiva o registro de prêços para: CoNTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PARA LOCACÃO DE

EQUIPAMENTOS DE TNFORMÀTrCÀ pena eruuonn A ADMINÍSTRAÇÃO DÍRETA DESTE MUNICÍPIO; resolve

registrar o preÇo nos sêguilltes termos:

Órgão e/ou entj-dadê intêgrante da prêsente Ata dê Registro de Preços: PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE

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

ENCEDOR:

ESPECIEI cÀÇÃo MÀRCÀ UNID

L

P. TOBÀÍ,P.I'NITOUÀNT .
CNP.]:
ÍTEl.Í'

TOTÀ]-

CIÁUSU,À PRIMEIN,A - DÀ \rÀ'JIDÀDE DOS PREçOs:

A referida Ata de Regj"stro de preÇôs terá a viqêneia de 12 (doze) meses, considêrados da data

de publicaÇáo de seu extrato na imprensa oficial'

A êxistência de preÇos registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Mogeiro firmar
contratações or-iundas do sistêna de Registro de PreÇos ou nos quantitativos estimados,

facultando-se a realizaÇáo de licitaÇáo espêcifica para aquisição pretendida' assêgurada

pieterOncia ao folnecedot reqistrado êm igualdade dê condiÇões' sem que caiba dirêito a reculso

ou indeni zaÇão.

cliiusvI,À sE6t l[DÀ - DÀ qtÍr,tzÀÇÃo DÀ ÀTÀ DE REGÍSTRO DE PBEçOS:

AcadaefetivaÇãodacontrataçaodoobjêtoregistladodecorxentedestaAta,devidamente
formal-izada atlavés da .u"p..ti"" Ordem dJ Serviçà, se!ão observâdas as cIáusulas e condiÇôes

constantesdoEditafdelicitaçáoqueaprêcedeu,nodalidadePregãoPresenqialrL"0003L/2022'
parte integrante do p!êsentê instrúento dê compromisso' A presentê Ãta de Registro de PrêÇos'

àurante sua vigência poderá ser utifizadâ:

pela prefeitura Municipal dê Mogeiro, que tanbém é o órgáo gerenciador .rêsponsável 
pela

administÍação e contlo1e áesta atj, repreientada pela sua estrutura olganizacional definida no

respectivo orçanento Progralna.
O usuário cla ata, semplê qr. a.st;ut êfetivar a contrataÇáo do objeto registrado' fará através

de solicitaÇão ao gerenciào. do Jiste^a de leqistro de preÇos, mediante processo regular'

cuiugulA ÍERcErRÀ - DÀ colÜTRÀrÀçÃo:
As obrigaÇões decorrentes da exácução do objêto deste cettâme' constantes da Ata de Reqistlo de

PreÇos. seráo firmâdas corn o fornàcedor registrado' observadas as condiçôes êstâbêlecidas no

prêsentê instlumênto . ,r.s 
-ái"po"içoes 

do Àrt. 62, da Lei g.666/93, e a contraÇão será formalizada

po! intermédio dê:
Ordern de ServiÇo quando o objeto não envol-vêr obriqaÇôes futuras' inclusivê assistência ê

garantia '
órdem de serviÇo e contlato, quando prêsentes obrlgaçóes futuras'
o prazo para reti.ada ou ota"^ de sàrviço' será de ô5 (cinco) dias consêcutj-vos' considerados

da data da convocaÇão. [r
oquantitativodoobjetoaselexecutadosêráêxc}usivamenteofixadonacorresoondented\rdbm
de sêlviço ê obsêrvatá, obriqatoliamêntê ' o valo! tegistraao na respêctiva Ata' \ \

\\
\/-
v'



Não atendendo à convocaÇão para leti!ar a Ordem de ServiÇo, e ocorrêndo esta dentro do prazo dê
validade da Àta de Rêgristro de PreÇos, o ficitantê perderá todos os direitos que Polvêntura
tenha obtido como vencedo! da licitaÇáo.
É permitido ao órgáo Realizador do Certame, no caso do licitantê vêncedor não conparecêr para
retira! a Ordem de Sêrviço no ptâzo e condiÇões estabêlecidos, convocar os licitantes
remanêscentes, na ordêm de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do

Iicltante vêncedor, aplicadas aos faLtosos às penalidades cabiveis'
O contrato ou instrumento equivalentê, decorrente do presente celtame, develá sêr assinado no
prazo de validadê da respectiva Ata dê Registro de PreÇos.
ô contrato que eventualmente venha a sêr assinadô pê1o licitante vêncêdor, poderá sêr a1têrado
com a devida justifj.cativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as paltes, nos

casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno dj-reito, Çonforme o disposto nos ÀIts.
'7'7, '78 e ?9, todos da Lei 8.666/93; ê êxêcutado sob o lêgime de tarêfa'
A supressâo do item registrado poderá ser total- ou parcj.a1, a critério do gerenciador do §15tema,
considelando-se o disposto no Art' 15, § 4" da B'666/93'

crÁust tÀ QuÀRÍÀ - DÀS SàNçÕES ÀDMTNISTRATÍ\,àS:

Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de pleÇos, não celebxar
o contrator deixar de entregar ou apresentar documentaÇão falsa exigida paia o certame, ensejar
o reLardamento da execução áe seu objeto. náo mantive! a propostar falhar ou fraudar na execução

do contrato, conportar-se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou comêter fraude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará i-mpedido de licitar e contratal com a uniâo, Estados,
ói"t.ito Eederal ou Munictpios e, será descredenciado do Sistema de cadastramêntô Unificado de

Fornecedores sÍcAE do Governo Federal e de sistemas semêlhantês mântidos por Estâdos, Distrito
Federal ou Municípios, PeIo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas prêvj'stas no

respectivo Edital e das demais cominaÇões legais'
as 

-referidas 
sanções descritas taÍüêm se aplicam aos integrantês do cadastlo de rêserva que,

convocados,nãohonraremocompromis§oassr,midosemjustificativaoucomjustificativarêcusada
pê1a Àdministração.
i ,.",r". injusta êm dêixa! dê cumprir as obrigaÇões assü..idas ê precêitos legais, sujeitará o

iorra.-raao, garantida a prévia defesa, às sequintes penalidadês previstas nos Arts' 86 e 87' da

Lei 8.666/ô3; a - advertência; b - multa dê morâ de 0,5t (zero vlrgula cinco por cento) aplicada
sobre o valo! do contrato por diê de atraso na entrega. no início ou na execuÇáo do obieto ora

contratadoi c - multa de Iôt (dêz por cento) sobre o valo! contratado pela inêxecuÇão total ou

parcial do contratoi d - s irnultanàamentê, qualquêr das peDalidades cabívêis fundamêntadas na

Lei. 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
seovalordarnultaouindenizaÇãodevidanãoforlecolhidonoprazodê15(quinzê)diasapôsa
comunicaÇão ao cootratado, será automaticamênte dêscontado da Primêira palcêIa dÔ pagamênto a

lue o contratado vie! a fazêr jus, acrêscido de iuros moratórios de 1t (um por cento) ao mês'

ou, quando for o ca§o, cobrado iudicialmente'
Àpâ"'. "pri..çáo 

de quaisquêr ãas penalidades prêvistas. tealizar-se-á comunicaÇão esclita ao

Contratado,êpubIÍcadonaimprênsaoficial,excluídasaspenalidadesdeadvertênciaêÍnultade
mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição' informando ainda que o fato
será r;gistrado e publicado no cadastro cÔrrêspondente '

cüiugl,IÀ Qt rNTÀ - DÀs DrgPosrÇôEs GERAÍS:

lntêgramestaÀta,oEditaldoPregâoPlesencialÍl"ooo3l/2022eseusanexos,êa§êguinte
proposta vencedora do refêrido certame:

Item (s ) :

Item(s) :

cÍÁrrsuÍ.À gEx!À - DO FORO:

Para dilimir as questóes decorrentes da utilizaÇão da Presente Àta'
de ltabaiana.

fica eleito o Foro da coroarca

I



ESTÀDO DÀ PÀR,ÀIBÀ
PREFEITI'RÀ MUNICIPÀT DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LICITÀÇ;.O

ÀtrExo v - PBrGÃo PRESENC!à! N" 00031/2022

MÍNUTA DO CONTRÀTO

pnEêÀô PRESEiTCTÀI, N" 00031/2022
PROCESSO ÀDMINISTRATIVO N" PP OOO31/2022

COIÍIRÀIO N": ....,/...-CPL

PêIo prêsente
Presidente João

TERMO DE CONTBATO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREEEITURÃ

MOGEIRO E ., PARÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME

NESTE INSTRUMENTO NA FORI4A ABAIXO:

MUNICÍPAL DB

DlSCRIMINADO

instlumento de contrato, de rrn lado Prefêitula Municipal de Moqeiro - Av'
Pessoa, 47 - centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866.501/0001-67, neste ato

replesêntada pelo Prêfeito Antonio José Fêrreila,
donicj.l-iado na sitio Pintado de cima, 138 - Àrea Rural

Brasilêiro, solteiro, EmPresario, re§idente e

- Mogêi!o - PB, CPF n' 840.199.644-91,
ê do outro ladocarteira de Idêntidadê n. 3360118 SSPPA, dolavantê simpLêsmente CoNTRÃTANTE.

por .... residente e domiciliado Dê '."r
CPF no . Cartêira dê Identidade n
as partês contratantes asaina! o presentê contrato,
sêgui-ntes:

doravante simple§mênte CONTRATÀDO, decidiram
o qual se regerá pelas c.Iáusulas e condiçõês

.. CNPJ n' ....,, neste ato

(...)

representado

CIÁI'SuI,À PRIUEIRÀ - DOg E{'NDÀME!ÍIOS:

Este contrato decorre da licitaÇão nodalidade Pregâo Presencial no 00031/2022, processada no§

termos da Lei EederêI nÔ 10,520, de 1? de Julho de 2002 e Subsidialiamentê a Lêi FedêIal no

8.666,de21de.lunhode1993;Leicomplêmentarno123,dê14deDezeÍibrode2006'Decleto
Eêdêral no '7-892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal n'016, dê 10 dê Novêmbro de 2006'

e lêgislaÇão pêltinente, cônsideradas as alterações posteriores das refelida§ normas '

CI,i(UEUTÀ SEGT'NDÀ - DO OB.'ETO:
o presênte contrato tem por obieto: CoNTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EOUIPAITENTOS DE

INioRMATICA PARA ÀTENDER À ÀDMINISTRÀÇÂO DIRETÀ DBSTE MUNICÍPIO.

oserviçodeveráserexecutadorigolosamentedeacordocorrrascondj"ÇÓe§explessasnestê
instrumento,propostaapresentada,especificaÇÕestécnicascorrespondentes'processode
IicitaÇão modalid;de pregão Prêsencial n" 00031/2022 e instruções do Contratante' documentos

esse§queficamfazendopaitêsintêgrantêsdopresentecontrato,independentedetlanscliÇão;ê
sob o regime de tarefa.

cuíu§ur.À IERCEÍRÀ - DO VÀIOR E PREÇOS:

o valor total deste contrato, a base do prêço proposto, é dê R$

CIJ(USULÀ QUÀRTÀ - DO RE.à,'I'STÀI'{ENTO EM SENTIDO ESTRTTO:

os pleços contratados são fixos ê irreajustávêis nÔ prazÔ de um ano'
Oàrr'tro'ao prazo de vigência do contrato e mediantê solicitaÇão do Contlatado, os preÇos poderão

sotrer realuste após á interregno de um ano, na mêsma proporÇáo da variaÇáo verificâda no IPcA-

IBGE acumulado, tomando-se porlasê o mês de apresentaçáo da respectiva proposta, êxclusivamente
para âs obrigaÇões iniciadas ê concluÍdas aPós a ocorrência da anualldade '
Nos rêajustes subsêquentês ao primêiro, Ô interreqno minimo de um ano será contado a partir dos

êfeltos financeiros do úItimo reajuste'
No caso de atÍaso ou não divulgaçãó do lndice de reajustamênto, o contratantê pagará ao contratado
a importância calculada pela úitima variaÇão conhêcida. liguidando a difêrença corlespondente

iao iogo 6eja divulgado o irrai.u dêfinitivo' Eica o contratado obrigado a apresêntar úêmória de

cálculá refárente aã reajustamento dê prêços do valor remanescente, sempre que este ocorrer'
Nas afêrições finais, o indice utilizaào para reajustê sêrá, obrigatoriamêntê, o dêfinitivo.
caso o 1náice estabeLecido pala reaiustamento venha a sêr extinto ou de qualquer forma não possa

mais ser utilizado, será ad;tado, em substituiÇão, o quê vier a ser determinado pela legislaÇão
elrtão em vigor.
Na ausência- dê previsáo legal quaoto ao Índice substituto' as Partes elegerão novo

oficial, para reájustanento ão preço do valor rêmanesceltte' pol meio dê têrmo aditivo'
o realustà podêrá ser realizado por apostilamento'

0



CIÁUSUIÀ QI'INTÀ - DÀ DOTÀqÃO I

À§ de§pesas correráo por conta da seguinte dotaÇão. constante do olÇamento vigente:
Recursàs próprios do Municipio de Mogeiro: LEI 358/2021 02.916-6ABINETE DO PREPEITO

O2O7O.O4.L22.2OO2.2OA3 _ MÀNUTENCÀO DAS ATIVIDÀDES DO GÀBINETE DO PREFEITO 02.O2O-SEC'DE

ADMINISTRÀCAO E PLANE.-]ÀMENTO O2O2O.O4.T22,2OO3.2006 _ MÀNUTENCÀO DAS ÀTIVIDADES DÀ SEC DE ADM E

PLÀNEJAM 02.030-SEC.DE EDUCÀCAO, CUITURÀ, ESP. T.AZER E TURÍSMO 02A30.12.122.2AA6.2948 - MANUTENÇÃO

DÀ SÉC. EDUCÀÇÃO. CULT, ESp, IÀZER E TURTSM 02.04o-sEc. MÍJ§ICÍPAL DB SÀUDE / EMS

02040.10.122.00a4.2920 - MÀNUTENÇÃo DAS ÃTrvlDÀDES DA SECRETARIA DE sAÚDE 02040.10.307.2001 .2042
_ MÀNUT DAS ATÍVIDADES DO FUNDO MUNIC]PAL DE SAUDE 02040.10.302.1013.2031 _ MANÜT. ÀTÍV'HOSP'E

MÀTERN. MARIÀ HERMTNÍA STLVETRA 02.oso-sBc.DE ACAo socÍAl, / FMÀs 02050.08.244.2008.2040 - MÀNUT.

ATIVIDADES DA SEC. DE ÀCÀO SOCIÀL 02.O6O_SE.DE ]ND.COM.COMPRAS E TRANSPORTES

0206A.11.122,2012.2950 _ MÀNUT. DAS ATIV. DE SEC. DE IND.COM COMPRÂS E TRÀN 02'07O_

sEc.AGRTC.,MEIO AMBÍENTE, PESCÀ E PECU 02O?0.20.122.20L0.2066 - MÀNUT. ATIV. ADM.DÀ SEC' DE

AGRIC. É MElO AMBÍENTE O2.O8O-SEC.DE INDUST- COMERCIO E INERÀ ESTRUTURA A208A.].5.452'2AA9'24'73
_ MÀNUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRÀTIVÀS DA SEINERÀ 02.140-SECREÍARIA DE EINANCÀS

A2r4O.04.L23.OOO4.2088 - MANUTENÇÃO DÀS ÀTIVIDÀDES DA SEC DE EINANÇÀS 3.3.90.39.00.00 OUTROS

SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

crÁusutÂ sÉTD'íÀ - Dos PRÀzos E DÀ rr-rcÉNc!À:

os prazos máximos de inicio de etapas de execuÇão e de conclusão do objeto ora
admitem prorrogaÇão nas condiÇõês e hipótesês previstas no Àrt' 57, § 1" da Lei
abaixo indicados ê selão considerados da êmissáo da Ordêm de ServiÇoi
a - Inlcio: 3 (três) dias;
b - Conclusáo: 12 (doze) neses'
A vigência do presente contlato será dêterminada: 12 (dozê) neses. considerada
assi;atura; podendo sex prorrogada nos telmos do Art' 57, da Lei 8'666'/93'

ct iiusl,IÂ oÍrArrÀ - DÀs oBRtGÀçõEs Do coNgRArÀlltE:
a _ Efetuar o pagamento xelaaivo a execução do serviço êfêtivamente realizado, de âcordo com as

respectj.vas cláusulas do presênte contrato;
b.PropolcionaraoContratadotodososmeiosnecessáriosparaafiêlexecuçáodoserviÇo
contratado;
c - Notificar o Contratado §obre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do

serviÇo, êxercendo a mais ampla e compl-eta fiscalizaÇão, o que não exime o contratado de sua§

responsabilidades contratuais ê legais i
d.DesignarrepresentantesconatribuiçõesdêGestoreEiscaldestecontrato,nosternosda
norna vilente, ispecialnente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão' respectivamentê '
permitid; a contratação de terleiros para assj-stência ê subsÍdio de informaÇõês pêrtinentes a

essas atribuições.

cI,ifursu!À NoNÀ - DÀg oERÍGÀçôES DO CONIRÀTÂDO:

a - Exêcuta! devidamente o serviÇo dêscrito na cláusula correspondênte do presênte contrato,
dentrodosmelhorêspâIâmetrosdequalidadeêstabêlêcidosparaoramodeatividadêrêlacionada
ao objeto conlratual, com observância aos prazos estiPulados;
b - Responsabilizar-se po! todos os ônus á obrigações concernentes à leqislaÇâo fiscal, civi1,
tributá;ia e trabalhista. bêm como por todas as dêspesas ê compromissos as§umj.dos, a qualquer

título,pelanteseusfornecedolesouterceilosenlazáodaexecuçáodoobjetocontratado;

" 
j llurrtâr pxeposto capacltado e idôneo, acêito pelo Contratante, quando da êxecuÇão do contrato,

quê o rePresente integralmente em todos os seus atos;
d _ permitj"r e facilitar a fiscalizaÇâo do contratante devendo pre§tar os informes e

esclarecimentos solicitados i
e - será rêsponsávêI pêlos danos causadÔs diretamentê ao contratante ou a tercêilos, dêcorrêntes
dê sua culpa ou do,].o na execuÇão do contlato, nâo excluindo ou reduzindo essa lesponsabilidade
a fiscalizaÇão ou o âcompanhamento pelo órgão inter:essado;
f - Não cedér, tr:ansferir ou subcontrâtar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento' sem

o conhecimento ê a devida autorizaÇão expressa do Contratante;
g-llarrt"r,dutanteavigênciadocontrato,emcomPatibilidadecomasobrigaÇõêsassrÚidas'
Éodas as condiÇôes de habilitação ê qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os docu[entos nêcessários, §êmpre que solicitado'

CLÁUSÍ'Í.À sEXÍÀ - DO PÀGÀ},íENIO:
o pagamento será efetuado mediantê processo regulal
adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para
do período de adimPfenento.

e en observância às normas e procedimêntos
ocorrer no prazo de trinta dias, contados

contratado, que
B.666/93, estão

da data de sua

cLÁusuÍ.À DÉcD{À - DÀ ÀrrERÀçÀo E REscrsÀo:
Este contrato poderá se! alterado com a devida iustificativa
ou po! acordo êntre as Pàttês, nos casos p!êvistÔs no Art
airÀito, conforine o disposto nos Àrts. '71 ,'78 e ?9, todÔs da

o contratado fiêa obrigadô a aceitar, nas mesmas condiçõ
suprêssões que sê fazerem nos serviÇos, até o respectivo lim
8.À66/93. Nenhurn acréscimo ou suprêssão poderá excedêr o limit
rêsultantes dê âcordo cêlebrado êntre os êontlatantês'

, unilatêralmentê pelo Contratante
65 ê será resciodido, de PIêoo

Lei 8.666,/93.
es contratuais, os acléscimos ou
ite fixado no Àrt. 65, § 1' da Lei

ões

CU{USuI,À DÉCII,,À PRIT@IRÀ DO RICEBÍMEIITO:

ê êstabelêcido, salvo as suple



Exêcutado o prêsênte conttato e observâdas as condições dê adimplemênto das obrigaÇôes pactuadas,
o§ procedinentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedece!âo, confome o

caso, às disposições dos Arts. 73 a'16, da Lei 8.666/93.

ctÁusu,À DáCD{A SECI,NDÀ - DÀI' PENÀUDÀDES:
À recusa injusta em deixar de cr.mpxir as obrigaÇôes assumj-das e precêitos legais, sujeitará o

contratado, garantida a prévia dêfêsa, às seguintês penalidades prêvistas nos Arts. 86 e 87, da

Lei g.666,/93: a - advêrtênciai b - nulta de mora de O,5t (zero virgula cinco por cênto) aplicada
sobre o valo]] do conttato por dia dê atlaso na entlêga. no inlcio ou na execuÇão do obieto ora
contratado; c - mul"ta dê IOt (dêz por cênto) sobrê o vafor contratado pelâ inexecuÇão totaf ou

parcial do contrato; d - § imuftaneamente, qualquer das penalidades cablveis fundamentadas na

Let- 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
se o valor da multâ ou indenização dêvida não for recol-hido no prazo de 15 dias apôs a comunicaÇão
ao contratado, será automaticamente descontado da plimeira palceLa do pagamento a que o

Contratado viêr a fazêr jus, acrêscj-do dê juros moratórios dê 1E (um por cento) ao mês, ou,
quando fox o caso, cobrado judicialnente.

CIÁUSU,À DÉCD,À TERCEIRÀ - DÀ COMPENSÀÇÃO FINÀIICEÍRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos dê paganento nos têrmos destê iDstnrmento, ê desde que o contratado
não tenha concorrido de algu1na ioaau patu o atrâso, sêrá admitida a compênsaÇão financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento

da parcela. os encarqos moratórios devidos en razão do atraso oo pagar0ento seráo cafculados corn

utiiizaçãodasegui-ntefómula:EM=NrVPxI,ondeiEM=encarqosmoratórios;N=númerodê
dias entre a data prevista para o pagamento e a do êfetivo pagamento; vP = valor da parcela a

ser paga; e I = indice de compeosaçáo financeir.a, assiln apurado: I: (TX + 100) + 365' sendo TX

= percLntual do IPCÀ-IBGE acumul-ado nos últimos doze mêses ou, na sua fa1ta, um novo Índice
ad;tado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótêse do referido indice estabelecido para
a compen;aÇão financêira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais sêr utj-1izado,
será ;dotado, em substituiÇão, o que vier a ser dêterninado pela lêgislação entâo êm vigor.

cl,i(usuLÀ DÉcrrÂ QuÀRrÀ - Do EgRo:
Pa!a dirimir as questões deco!rentes deste contrato, as

Itabaiana.
partês elegem o roro da comarca de

E, por estarem de pleno acordo' foi favrado o prêsente contrato em O2(duas) vias, o qual vaj'
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

de dê

TESTEMUNI]ÀS

PELO CONTRÀTADO

Mogeiro - PB. .

PELO CONTRÀTANTE

(


